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ٓا َما ]  َٓ ِعْلَم َلنَا إِ َقاُلوا ُسْبَحاَىَك 

كِومُ  ْمَتنَا إِىاَك َأْىَت اْلَعلِوُم اْْلَ  [َعلا

 

 [23: البقرة]سورة   
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 اإلهداء

 

 

 اإلهداء

 معلم الجشزيَّة ،ًهتفٌ إليو العلٌل ،ن ُّ لو الللٌةإىل مَن حت

 اْلبوب ىبونا حممد صىل اهلل علوه وسلم

 كي يجلى الطَّزيق أمبمي نٌرًا سبطعًب بمن مشٌع أيّبميم اللذين أطفئبإىل 

 والدّي اْلبوبني حفظهام اهلل

 إىل عبئليت ًأشلَّبئي ًأصدقبئي احرتامًب ًجلديزًا

 األىبواء إىل أساتذيت الكرام ورثة

 إىل مجيع مَنْ كبنٌا يل مددًا يف ىذا الجحث من قزيت أً ثعيد

 أهدي هذا العمل املتواضع
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 وتقدورىشكر

 شكر وتقدير

...َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر ىِْعَمتََك الاتِي َأْىَعْمَت َعََلا َوَعىَل َوالَِديا َوَأْن َأْعَمَل ]قاؿ تعالى: 

ا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِل  لِِمنيَ َصاِْلً ْْ تِي إِِِّّ ُتْبُت إَِلوَْك َوإِِِّّ ِمَن امْلُ َّا رِّ ُُ  ِِ  [15]األحقاؼ: [ 

ٍف أحمؿ اسمو بكٌؿ فخر، إلى الٌنبراس الَّذم ينير دربي ،أتقدـ بالٌشكر الجزيؿ إلى  ،إلى مى
إلى  ،بمىٍف رفعت رأسي افتخارنا بعطائو الَّذم تجاكز كٌؿ الحدكد، كاستطاع بو أف يممؾ كؿَّ القمك 

مىٍف كاف حممو بأف يككف في مثؿ ىذا المكاف كأف يتقمد مثؿ ىذه الٌشيادات، لكنَّو آثر مىٍف يحب 
 ،كالدم الحبيب ،إلى مىٍف كضع حممو في عنقي كلـ يٌدخر جيدنا في ايصالي لو ،عمى ما يحب

مي، كىك في سبيؿ تحقيؽ حممؾ األكبر قبؿ أف يككف حمأعاىدؾ بإذف اهلل بأف ال أدَّخر جيدنا 
 شيادة الدكتكراه.

إلى مىٍف أكصاني اهلل كرسكلو بيا، إلى قطر  ،إلى مىف حممتني في بطنيا تسعة أشير
 ،إلى أكؿ حب في حياتي ،إلى مىٍف كانت بسمتيا سبب إليامي كسعادتي ،النَّدل اٌلذم في حياتي

 لؾ مني كؿ حب كتقدير. ،أمي الغالية

ككافر التَّقدير كعظيـ االمتناف إلى الٌدكتكر: حسيف  ،يسعدني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿكما 
كلـ يٌدخر جيدنا في  ،كخير مرشد ،فكاف خير معيف ،أبك جزر الَّذم أشرؼ عمى ىذه الٌرسالة

بداء تكجيياتو كمالحظاتو لي فقد استطعت بعكنو بعد مشيئة اهلل تعالى إكماؿ  ،إسداء نصحو كا 
كرة النَّيائيَّ  خراجو بالصُّ فأسأؿ اهلل العظيـ أف يجزيو خير الجزاء، كيديمو ذخرنا لمعمـ  ،ةىذا البحث كا 

 كالمتعمميف.

؛ محمد القطاكم كالدكتكر محمكد العامكدم الدكتكراألستاذ  كما أتقٌدـ بالشكر الجزيؿ إلى
فأسأؿ اهلل عٌز كجؿ  ،كتقكيميا ؛ لتخرج في أبيى صكرتيا ،لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الٌرسالة

 خير الجزاء.أف يجزييما 

لى  ،كأتقٌدـ بالشكر كالتَّقدير إلى قسـ المغة العربيَّة بكميَّة اآلداب في جامعة األقصى، كا 
رشاد ،أساتذتي الكراـ في ىذا القسـ ا قدَّمكه لي مف عمـ كمعرفة كنصح كا   .ًلمى
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 وتقدورىشكر

ـ كما أتقٌدـ بجزيؿ الٌشكر كالعرفاف إلى عمادة الٌدراسات العميا كالقائميف عمييا؛ لجيكدى
 المبذكلة في خدمة طمبة الٌدراسات العميا.

الَّذيف زرعكا التَّفاؤؿ في دربي، كزمالئي  ،اءعزٌ كالشكر مكصكؿ إلى أصدقائي األ
ب، اٌلذيف شارككني طر  لكقكفيـ بجانبي بالٌدعـ كالعكف  ؛يؽ العمـ نحك اإلبداع كالنَّجاح الطُّالَّ

 إلتماـ رسالتي.

ًلمىا  ،األستاذ أبك القيـ البحيصي، كاألستاذ محمد بكالفكما أشكر الدُّكتكر فيد الجمؿ، ك 
 قدَّمكه لي مف مساعدة في إنجاز ىذه الٌرسالة.

أتقدَّـ بجزيؿ الشُّكر إلى الميندس محمد أبك الٌركس؛ لتفضمو بترجمة ممخص الٌرسالة كما 
 بالمغة اإلنجميزيَّة، فجزاه اهلل كؿَّ خير. 

كسيَّؿ لي  ،إلى كٌؿ مف كقؼ بجانبي، كقٌدـ لي معمكمةكأخيرنا أتقدـ بالشكر كالتَّقدير 
لى العامميف في المكتبات ،ميمَّة إنجاز ىذه الٌرسالة  .ـيذلؾ في ميزاف حسنات يـأف يجعؿ اهلل ل ،كا 
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 الممخص
 أسموب الشَّرط في شعر النَّقائض "دراسة نحويَّة دالليَّة"

في شعر النَّقائض، كتككنت ىذه الٌرسالة مف  تقكـ ىذه الٌدراسة عمى تناكؿ أسمكب الشَّرط
 تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة، تكقؼ البَّاحث في التَّمييد عمى:

ا.               .1  نشأة شعر النَّقائض. .2تعريؼ شعر النَّقائض لغةن كاصطالحن

 قيمة شعر النَّقائض. .4خصائص شعر النَّقائض.                           .3

 مف شعر النَّقائض بيف جرير كالفرزدؽ.نمكذج  .5

 .بوالفصل األول: تعريف الّشرط وداللتو وآراء النحاة 

 مباحث:  وفيو ثالثة

 في تعريؼ الٌشرط، كبياف آراء الٌنحاة بأسمكب الٌشرط قديمنا كحديثنا،  :المبحث األول
 كداللة الشَّرط الزمانيَّة، ككظيفتو. 

 ىؿ الٌشرط أسمكب أـ  ،ة المصطمح في أسمكب الٌشرطإشكاليٌ في بياف  :والمبحث الثَّاني
 ؟ افجممة؟ كىؿ الٌشرط جممة أـ جممت

 في بياف بنية أسمكب الشَّرط التَّركيبيَّة. :والمبحث الثّالث 

 أدوات الّشرط الجازمة وغير الجازمة، وأمثمتيا في شعر النَّقائض :الفصل الثّاني

 : مبحثان وفيو

  الجازمة كأمثمتيا في شعر النَّقائضأدكات الٌشرط  :األولالمبحث.  
  أدكات الٌشرط غير الجازمة كأمثمتيا في شعر النَّقائض. :الثَّانيالمبحث 
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 صور فعل الّشرط وجوابو في شعر النَّقائض :الفصل الثَّالث

 : مبحثان وفيو

  صكر فعؿ الٌشرط مع أدكات الٌشرط الجازمة في شعر النَّقائض :األولالمبحث.  
  صكر فعؿ الٌشرط كجكابو مع أدكات الشَّرط غير الجازمة في شعر  :لثّانياالمبحث

 النَّقائض.

 األحكام والقضايا الَّتي تتعمق بأسموب الشَّرط :الفصل الرّابع

 : أربعة مباحث وفيو

  الرَّبط في أسمكب الشَّرط :األولالمبحث.  
  الحذؼ في أسمكب الٌشرط :الثَّانيالمبحث. 
  تماع الشَّرط كالقسـاج :الثَّالثالمبحث. 
  التَّكسع في أسمكب الشَّرط :الرَّابعالمبحث. 

ل إلييا الباحث في بحثو، ومنيا:  وأّما الخاتمة فقد تضمَّنت أىّم النَّتائج الَّتي توصَّ

أسمكب الشَّرط مف األساليب الٌشائعة في شعر النَّقائض ؛ كذلؾ ألفَّ الشَّرط مف األساليب  .1
كنتيجتو أقكل أثرنا في النَّفس بما يتناسب مع غرض شعر  ،ب أعـٌ الَّتي يككف فييا الخطا

 النَّقائض.
2. .  جاءت أدكات الٌشرط غير الجازمة أكثر مف أدكات الٌشرط الجاـز
ال يصح القكؿ بأفَّ الٌنمط اٌلذم يأتي فيو فعؿ الٌشرط مضارعنا كجكابو ماضينا، خاص  .3

ض سالمة ىذا ة في شعر الٌنقائبالشعر عمى أٌنو ضركرة، فقد أثبتت الٌنصكص الكارد
 ، كما أجازه الكثير مف الٌنحاة.األسمكب

جكاز عدـ اقتراف جكاب الشَّرط بػ)الفاء( مع أداة الشَّرط )إذا( في المكاضع الَّتي يجب  .4
َـّ كثر كركد  ،اقتراف الجكاب فييا بػ)الفاء( لعؿَّ ذلؾ ألفَّ إذا الشَّرطيَّة غير عاممة كمف ث

 ركدىا في شعر العرب كما ثبت معنا في شعر النَّقائض.ذلؾ في القرآف، كك 
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Abstract 

Abstract 

Condition Style in the poetry of opposites "Syntactical interpretive 

Study" 

This study is based on the conditional style in the poetry of opposites, and 

is formed from introduction, four chapters and conclusion. The researcher 

introduced based on: 

1. Definition of the poetry of opposites in language and idiomatically.  

2. Origination poetry of opposites. 

3. The poetry of opposites characteristics.  

4. Value of the poetry of opposites. 

5. Model from the poetry of opposites between Greer and Farazdaq.  

Researcher in the first chapter has three sections: The first section of the 

definition of condition, and explain the perspectives of grammarians in 

condition style, past and present, and the significance of the temporal 

condition, and its function. The second section explain the problem of the 

term in the condition style, is the condition style or sentence? Is the 

condition sentence or two sentences?. The third section of explanation of 

compositional condition style structure. 

The researcher in the second chapter took about assertive and non-

assertive condition tools, and its examples in the poetry of opposites. This 

chapter consists of two sections: First about the assertive condition tools 

and its examples in the poetry of opposites, and the second one about 

non-assertive condition tools and its examples in the poetry of opposites. 

The third chapter, the researcher took images of condition verb and its 

answer in the poetry of opposites. This chapter consists of two sections: 

the first section is including the images of condition verb with the 

assertive condition tools in the poetry of opposites. Second one is 
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Abstract 

including the images of condition verb and its answer with the non-

assertive condition tools in the poetry of opposites. 

Researcher in the fourth chapter took about provisions and issues related 

to the condition style. This chapter consists of four sections: the first is 

the linking in the condition style, the second is the deletion in the 

condition style, the third about combination of condition and swearing 

and the fourth section about expansion in condition style. 

The conclusion included the most important findings of this study: 

1. Condition Style is one of the most common styles in the poetry of 

opposites; because the condition style is one of the styles in which the 

speech is more generalized, and it has a stronger effect on the psyche 

appropriate with the purpose of poetry of opposites. 

2. Non-assertive condition tools appeared more than the assertive 

condition tools. 

3. It is not correct to say that the pattern which include the condition verb 

in present tense and its answer in the past tense , is exclusive to the 

poetry, incoming texts in the poetry of opposites proved the safety of this 

style, and its presence in prose, as it passed by a lot of grammarians. 

4.Answer of (if) may come not associated with (f) in the positions that 

must associate the answer with(f), may be because the conditional (if) is 

not working and  because its stated  in Quran many times, and its 

presence in the poetry of the Arabs, as reviewed in the poetry of 

opposites. 
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 المقدمة

 المقدمة
حك الذم يريده، فيك الفعاؿ لما يريد، الحمد هلل الذم بيده زماـ األمكر، يصرفيا عمى النَّ 

فيككف. تقدست أسماؤه كجمت صفاتو، ككانت أفعالو عيكف  كف :ذا أراد أمرا فإنما يقكؿ لوإ
أفصح مف نطؽ  ،الحكمة. كصالةن كسالمنا عمى أشرؼ الخمؽ نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ

خكانو مف الرسؿ كاألنبياء، مصابيح اليدل، كأعالـ النجاة ا نحكىـ حكمف ن،بالضاد، كعمى آلو كا 
 .كاقتدل بيداىـ

 أما بعد:

كمما الشؾ فيو أف  ،ترؾ لنا عمماؤنا األخيار تراثان عمميان، أصبح مدعاة لمفخر ليذه األمة
كأداة المجتيد، كالمدخؿ الذم  فيك سالح المغكم، ،عمـ النحك يعدُّ الدعامة ليذا التراث األصيؿ

يطؿ عمى العمكـ العربية كاإلسالمية. فقد بذؿ عمماؤنا طاقة كبيرة مف أجؿ دراسة ىذا العمـ الذم 
كف كعممكا بمقتضاىا، حتى عرفت بأصكؿ حكيٌ ارتكز عمى أسس كقكاعد كاضحة، نحا عمييا النَّ 

مييا الدراسة النحكية، فبالجمؿ نتكاصؿ النحك العربي، كتعدُّ الجممة مف األسس الميمة التي تقـك ع
، حاة القدامى كالمحدثيففيما بيننا كبيا نكتسب لغتنا، كنتكمـ، كقد حظيت دراسة الجممة بعناية النَّ 

ىك . كىذا أسمكب الشَّرط عند العمماء القدماء جاءت مبعثرة في األبكاب النَّحكيَّة ةدراس إالَّ أفَّ 
 ة.ب الشرط  دراسة تطبيقيَّ ذم دفعني مف أجؿ دراسة أسمك الَّ 

قائض، لما ليا أىمية في حياة الدارسيف، التي رط في شعر النَّ كقمت بدراسة أسمكب الشَّ 
ة، التي حصمت بيف عدد مف الشعراء، الذيف عاشكا كانت تتناكؿ المنازعات كالخصكمات الشعريَّ 

ثر الكبير، حيث كاف في عصر كاحد، كفي فترة زمنية كاحدة. كقد كاف لمشعر في ىذا العصر األ
إلقائيا في بالناس يتميفكف لما يدكر بيف الشعراء مف مساجالت شعرية ؛ ليتذكقكىا  كيستمتعكا 

منيـ المؤيد كمنيـ المعارض. كمف أشير شعراء النقائض  :مجالسيـ. ككانكا ينقسمكف إلى فريقيف
الجاه، حتى كصؿ الحاؿ بيما يرة ك نافس الشديد عمى الشٌ بينيما التَّ  نشبذم جرير كالفرزدؽ، الَّ 
 إلى العداء الشعرم.
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 المقدمة

قائض مف رط في شعر النَّ راسة الكشؼ عف أسمكب الشَّ كلما كاف مطمب ىذه الدٌ 
ة كجب عمٌي استخراج ما فييا مف شكاىد تحتكم عمى األساليب الليَّ ة كالدَّ حكيَّ الناحيتيف: النَّ 

 .اا كدالليِّ لمكقكؼ عمييا تركيبيِّ  ة،رطيَّ الشَّ 

 اختيار الموضوع:سبب 

 ة تكظيفيا.ككيفيَّ  ،قائضرط في شعر النَّ الكقكؼ عمى أسمكب الشَّ  -1
 قائض.ة مطبقة عمى شعر النَّ ة كلغكيَّ راث في دراسة نحكيَّ فتح صفحة مف صفحات التٌ  -2

 راسة:أىداف الدّ 

 قائض.رط في شعر النَّ راث القديـ مف خالؿ دراسة أسمكب الشَّ إحياء التُّ  -1
 رط مما يسيؿ الكصكؿ إلييا بدكف خمط.ب الشَّ تحديد مصطمحات أسمك  -2
كر الذم جاء عمييا مف قائض كدراسة الصَّ رط مف شعر النَّ استخراج أساليب الشَّ  -3

 بط فيما بينيا.كمعرفة كسائؿ الرَّ ،ةالليَّ ة كالدَّ ركيبيَّ الناحيتيف: التَّ 
 اللتيا.قائض كبياف درطية الجازمة كغير الجازمة في شعر النَّ تحديد األدكات الشَّ  -4
 .رط مف حذؼ كعطؼقة بأسمكب الشَّ دراسة القضايا المتعمٌ  -5

 راسة:ة الدّ أىميَّ 

 رط.ائعة أال كىك أسمكب الشَّ ة الشَّ البحث في أسمكب مف األساليب العربيَّ  -1
 قائض.ة المكجكدة في شعر النَّ الكشؼ عف أسمكب مف أساليب المغة العربيَّ  -2
 .ضقائرط في شعر النَّ الكقكؼ عمى أىمية الشَّ  -3
 .اا كدالليِّ كتحميميا نحكيِّ  ،المكازنة بينياة ك رطيَّ كر الشَّ تناكؿ الصُّ  -4

 حدود البحث:

معتمديف عمى آراء النحاة  ،قائضرط في شعر النَّ راسة عمى تتبع أسمكب الشَّ اقتصرت الدٌ 
قائض ألبي عبيدة معمر بف في كتاب النَّ  ،قائضكتطبيقيا عمى شعر النَّ  ،رطفي أسمكب الشَّ 

 ى.المثنَّ 
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 منيج البحث:

كذلؾ بكصؼ الظكاىر الكاردة في شعر  ،راسة المنيج الكصفيالمنيج المتبع في الدٌ 
 رط.النقائض، مع تكظيؼ يتخممو المنيج التحميمي كاإلحصائي في دراسة أسمكب الشَّ 

 ابقة:راسات السَّ الدّ 

 نشكرة(،عبد العزيز عمي الصالح المعيبد، رسالة ماجستير)م ،الشرط في القرآف الكريـ -1
حيث قسمت دراستو إلى خمسة فصكؿ: الفصؿ  ،كمية العمكـ ،، جامعة القاىرةـ1976

األكؿ جاء في جممة الشرط بناؤىا كأحكاميا، كالفصؿ الثاني جاء في األداة معناىا 
كمكقعيا، كالفصؿ الثالث جاء في أدكات الشرط غي الظرفية، كالفصؿ الرابع جاء في 

 صؿ الخامس جاء في أدكات الربط في جممة الشرط.أدكات الشرط الظرفية، كالف
،جامعة ـ2000رابحة سعيد، رسالة ماجستير)منشكرة(، ،كسائؿ الربط في القرآف الكريـ -2

 ،الباب األكؿ في الكسائؿ المغكية كقد قسمت دراستيا في بابيف: ،الككيت، كمية اآلداب
 ،ائؿ النصية الدالليةثاني في الكسالتي تشمؿ حركؼ العطؼ كأدكات الشرط، كالباب ال

 التي تشمؿ اإلحالة، التكرار، الفصؿ كالكصؿ، الحذؼ، اإلجماؿ كالمناسبة.
كقد تكصمت الباحثة إلى أف كسائؿ الربط تستمد كظيفتيا مف السياؽ المصاحب ليا، 
كليس بذاتيا فتتفاعؿ معو األمر الذم يسمح بتناكؿ المعاني فيما بينيا، فنكسب تبعان 

 دة ليا.لذلؾ معاني جدي
أسمكب الشرط في خطب العرب ككصاياىـ في كتاب جميرة خطب العرب، رسمية  -3

حيث قسمت دراستيا إلى  ،، جامعة الخميؿـ2006الشراكنة، رسالة ماجستير)منشكرة(، 
ثالثة فصكؿ: الفصؿ األكؿ جاء في أدكات الشرط الجازمة، الفصؿ الثاني جاء في 

الث جاء في القرائف الشرطية غير المتعارؼ أدكات الشرط غير الجازمة، ك الفصؿ الث
 عمييا.

سعداني األخضر، رسالة ماجستير  ،نظاـ الجممة الشرطية في سكرة آؿ عمراف -4
كقد قسمت دراستو إلى ثالثة فصكؿ: الفصؿ األكؿ في جامعة كرقمة،  ،2006)منشكرة(،

اني التراكيب التراكيب الشرطية في األدكات الجازمة في سكرة آؿ عمراف، كفي الفصؿ الث
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الشرطية في األدكات الشرطية غير الجازمة في سكرة آؿ عمراف، كفي الفصؿ الثالث في 
 التراكيب النحكية الشبيية بالتراكيب الشرطية.

دراسة تركيبيَّة بالغيَّة مقارنة )الٌنص  ،جكاب الشَّرط كجكاب األمر في المغة العربيَّة -5
ا(، عبد الرؤكؼ عبَّاس، حيث جاءت دراستو في خمسة  جامعة الجزائر، القرآني أنمكذجن

فصكؿ: الفصؿ األكؿ النَّاحية التَّركيبيَّة لجكاب الشَّرط كجكاب األمر، الفصؿ الثَّاني 
مفاىيـ التَّحميؿ النَّحكم اٌلتي يحتاج إليَّيا في النَّظر في كمـ الٌنحاة عف جكاب الشَّرط 

ألمر، كالفصؿ الثَّالث قكاعد األصكؿ كجكاب األمر، كتحميؿ بنية جكاب الشَّرط كجكاب ا
كقكاعد الخركج في الٌشرط كاألمر، كالفصؿ الٌرابع قضايا الٌنظـ في جكاب الٌشرط كاألمر 
كأكجو االتٌفاؽ كاالختالؼ الدَّاللي بيف الٌتركيبيف، كالفصؿ الخامس أنماط جكاب األمر 

 في القرآف الكريـ. 
ية، صحيح البخارم نمكذجا، بكعبد اهلل السعيد، أنماط الجممة الشرطية في األحاديث النبك  -6

حيث جاءت دراستو جامعة مكلكد معمرم، الجزائر، ـ،2012رسالة ماجستير)منشكرة(،
الفصؿ األكؿ في الجممة الشرطية لألدكات الجازمة، الفصؿ الثاني في  :في ثالثة فصكؿ

طية لألدكات غير األنماط الشرطية لألدكات الجازمة، كالفصؿ الثالث في األنماط الشر 
 الجازمة.

تمكف الباحث إلى حد ما، مف تبيف كنو الجممة الشرطية كما يتعمؽ بيا مف قضايا 
نحكية، كتكصؿ إلى قناعة مفادىا أف الجممة الشرطية نكع مف انكاع الجممة العربية قائـ 

 بذاتو.
 جزاء.حكؿ قضايا الشرط كال ،كما بيف البحث الخالفات التي كانت قائمة بيف النحاة

رسالة  ،فيد محمد ديب الجمؿ ،أدكات الشرط غير الجازمة في القرآف الكريـ -7
 :كقد قسمت دراستو إلى بابيفالجامعة اإلسالمية، غزة،  ،2014ماجستير)غير منشكرة(،

الباب األكؿ جاء في القضايا المتصمة بجممة الشرط في العربية، كالباب الثاني جاء في 
 .ي القرآف الكريـأدكات الشرط غير الجازمة ف
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 :حك اآلتية البحث عمى مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة عمى النَّ خطَّ  اشتممت: خطَّة البحث

 :المقدمة

فييا عمى أسباب اختيار  اقائض معرجن في شعر النَّ  الشَّرطيتناكؿ فييا الباحث أسمكب 
 ة البحث.ابقة كخطَّ ات السَّ راسراسة كالدٌ راسة كمنيج الدٌ المكضكع كأىدافو كأىميتو كحدكد الدٌ 

 توقَّف الباحث فيو عمى: التمييد:

ا. .1  تعريؼ شعر النَّقائض لغةن كاصطالحن
 نشأة شعر النَّقائض. .2
 خصائص شعر النَّقائض. .3
 قيمة شعر النَّقائض. .4
 نمكذج مف شعر النَّقائض بيف جرير كالفرزدؽ. .5

 .بوتعريف الّشرط وداللتو وآراء الّنحاة  الفصل األول:

 كظيفتو. ،داللتو ،الشَّرطآراء الٌنحاة بأسمكب ،تعريفو :الشَّرطأسمكب  ل:األوَّ  المبحث

 .الشَّرطإشكالية مصطمح  اني:المبحث الثَّ 

 جممة أـ أسمكب ؟ الشَّرط  - أ
 أـ جممتاف(. ،)جممة كاحدة الشَّرطبناء أسمكب  - ب

 التركيبية. الشَّرط: بنية أسمكب الثالمبحث الثَّ 

 وأمثمتيا في شعر النَّقائض. ،لشَّرط الجازمة وغير الجازمةأدوات ا اني:الفصل الثَّ 

 كأمثمتيا في شعر النَّقائض. ،الجازمة الشَّرطأدكات المبحث األول: 

 كأمثمتيا في شعر النَّقائض. ،غير الجازمة الشَّرطأدكات  اني:المبحث الثَّ 
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 صور فعل الشَّرط وجوابو في شعر النَّقائض. :الفصل الثَّالث

ل: المبحث  الجازمة في شعر النَّقائض. الشَّرطكجكابو مع أدكات  الشَّرطصكر فعؿ  األوَّ

 غير الجازمة في شعر النَّقائض. الشَّرطكجكابو مع أدكات  الشَّرطصكر فعؿ المبحث الثَّاني: 

 أحكام وقضايا تتعمق بأسموب الشَّرط.: الفصل الرَّابع

ل:  .الشَّرطالرَّبط في أسمكب  المبحث األوَّ

 .الشَّرطالحذؼ في أسمكب  المبحث الثَّاني:

 كالقسـ. الشَّرطاجتماع  المبحث الثَّالث:

 . الشَّرطالتَّكسع في أسمكب  المبحث الرَّابع:

 الخاتمة:

 الباحث فييا خالصة ما تكصؿ إليو بحثو. تناكؿ

 المصادر والمراجع:

في  الشَّرطتي تناكلت أسمكب ة الَّ ة كالمغكيَّ حكيَّ ات الكتب النَّ يالباحث في دراستو عمى أمَّ  اعتمد
 .في قائمة المصادر كالمراجع أشرت إليياتي بعض الكتب الحديثة كالمعاصرة الَّ  اثناياىا، كأيضن 
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 متهيد
 

 لغًة واصطالًحا. النَّقائضتعريف شعر  -
 .النَّقائضنشأة شعر  -
 .النَّقائضمصادر شعر  -
 النَّقائضخصائص شعر  -
 .النَّقائضقيمة شعر  -
 بين جرير والفرزدق. النَّقائضنموذج من شعر  -
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 التمييد:

، في كافة عصكر األدب، الٌشعرمف  ا ضخمناعممين  اترؾ لنا شعراؤنا العرب تراثن 
كغير ذلؾ مف أغراض شعرية، كتميز  ،كتعددت أغراضو مف مدح ككصؼ كغزؿ كرثاء كىجاء

فيو، فنجد ابقة كالبراعة ية السَّ ٌشعر الاء عف غيرىـ في تناكؿ غرض مف األغراض الٌشعر بعض 
كعنترة  ،ابغة في المديحكالنَّ  ،ثاء كالبكاءكالخنساء في الرٌ  ،، اشتيار ابف الركمي في الكصؼمثالن 

 .كجرير كالفرزدؽ في اليجاء ،في الحماسة كالفخر

، الذم اشتير بو عدد مف النَّقائضيتبادر إلى أذىاننا فف  ،مكمكعند ذكر العصر األ
اء الٌشعر كانت مف نتائج انغماس  الَّتيفي ذلؾ العصر، أمثاؿ جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ،  اءر الٌشع

 .األمكيَّةكىا الدكلة دكانت تغ الَّتي، القبمٌيةية كالعصبيات الٌشعر في الخصكمات 

 لغًة: النَّقائض

دىا قاؿ تعالى:}... جمع نقيضة مأخكذة في األصؿ مف نقض البناء إذا ىدمو،  يىاًفي فىكىجى
  :كالحبؿ إذا حمو، كناقضو مناقضةن كنقاضان خالفو، قاؿ تعالى،(1)...{فىأىقىامىوي  يىٍنقىضَّ  أىفٍ  ييًريدي  ًجدىارنا

 .(2)ا{نقضت غزليا مف بعد قكة أنكاثن  الَّتي} كال تككنكا ك

ما قاؿ  الشَّاعرأف ينقض  الٌشعركالمناقضة في القكؿ أف يتكمـ بما يتناقض معناه، كفي 
 حيث يأتي بغير ما قالو خصمو. ،األكؿ

 :اصطالحاً  النَّقائض

عميو  فيعمد اآلخر إلى الردٌ  ،ىاجيان أك مفتخران  كىي أف يتجو شاعر إلى آخر بقصيدة 
 . (3)ممتزمان البحر كالقافية كالركم الذم اختاره األكؿ ،ىاجيان أك مفتخران 

 

                                                           
 .77سكرة الكيؼ: - (1)
 .92سكرة النحؿ: - (2)
 228ص مصر، دار مكتبة نيضة، ،1(، أدب السياسة في العصر األمكم،ط1960الخكؼ، أحمد أمبف ) - (3)
 .229ك
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 :السابؽ يتضح لنا أنو البد مف التَّعريؼكمف 

 مف فخر أك ىجاء أك غيرىما. ،مالٌشعر ضكع في الغرض مف كحدة المك  -1
 الذم يجمع بيف النقيضتيف. الشَّكؿمف كحدة البحر، فيك  -2
 مف النظاـ المكسيقي.جزءنا تعد  الَّتيمف كحدة الركم، كىك النياية المكسيقية،  -3

د خصمو لمرَّ يستخدميا  الَّتيكؿ في ميدانو، كباألسمحة ف الشَّاعر الثَّاني يجارم الشَّاعر األككا
 عميو.

فقط،  الٌشعرثر في الكقت نفسو، فيي ال تقتصر عمى كالنَّ  الٌشعربيف  النَّقائضكقد تجمع  
 البد أف تتكفر كحدة المكضكع كالمعاني كالكعيد.كفي كمييما بؿ قد تككف رجزان كنثران كذلؾ، 

اليجاء القبمي، أكليما الفخر ك  :حكؿ محكريف أساسيف حيَّافتدكر في أغمب األ النَّقيضةك  
كثانييما مخشفه مف القكؿ يتناكؿ أعراض األميات كالزكجات كاألخكات كنساء القبيمة بكجو عاـ، 

 .(1)فيو قدر قميؿ مف الطرافة كالفكاىة كالسخرية الالذعةك 

 مركر الفاحشة يدرؾ أف المتناقضيف كمف يتمقكف شعرىـ لـ يأخذكا األمر ىذه الصَّ اظر في أكالنَّ 
ال لكاف األمر كافينا ،ةمأخذ الجديَّ  إلراقة الدماء فيما بينيـ، بؿ كاف األمر يبدك كأنو عبارة  كا 

شعبية في الفكاىة كالسخرية، دكف أف يحس أحد منيـ بأذل أك حرج أك إىانة، أك يككف لذلؾ 
 عمى ذلؾ مف أف أثر في عالقة المتبارييف، كما قد يككف بينيما مف صداقة، كليس أدؿٌ  أدنى
لعربي الجميؿ، د ايٌ د رثى الفرزدؽ بقصيدة جيدة، نسب إليو فييا كؿ ما ينسب إلى السَّ ق جريرنا
 الفذ. الشَّاعرخسارة قبيمتيما تميـ بفقد ىذا  كاصفنا

ػػػػػػػػػػا كى مى ى تى شػػػػػػػػػػجى د أى قىػػػػػػػػػػم لى رى ٍمػػػػػػػػػػلعى   ىػػػػػػػػػػٌدىا                               يمن
              

(2)زدؽً رى الفىػػػػػ مػػػػػكتي  ىرً الػػػػػدَّ  اتً بىػػػػػكى مػػػػػى نى عى  
 

 

األمكم، مف أف  الٌشعرجديد في كالتٌ  التَّطكرفي كتابو  كيذىب الدكتكر شكقي ضيؼ
نما يراد بيا الميك كالعبث  ،ييف لـ تكف جديةالشَّاعر كانت تحصؿ بيف  الَّتي الكالميَّةالمعارؾ  كا 

                                                           
 .352(، في الٌشعر اإلسالمي كاألمكم، د.ط، مكتبة الشباب، مصر، ص1984القط، عبد القادر ) -(1)
 .323ناف،ص(، ديكاف جرير، دار بيركت لمطباعة كالنشر، لب1986. جرير)352السابؽ ص -(2)
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مما يقصد أكثر  التَّسمية، كاف يقصد بيا النَّقائضية لدل كؿ منيما، فيذه الٌشعر كاستعراض القدرة 
  .(1)خاصـكالتَّ  الٌسباببيا إلى 

متطاكلو، كيتجمع أىؿ  حقبنا الٌشعرمف  النَّقائضىذه  زدؽ كجرير يتقاذفافالفر  كظؿٌ  
ض ة، كمف حيف إلى حيف كاف يحاكؿ بعالبصرة حكليما، ليركا إحسانيما كتفكقيما في ىذه المعب

يمبث أف يسقط في الميداف، كيستمر  اء األصاغر أف يأخذ الكرة مف جرير أك صاحبو، فماالٌشعر 
 الالعباف الكبيراف في لعبيما أك نقائضيما.

ككؿ يحاكؿ أف يبرز كأف يتفكؽ عمى منافسو، كما نصنع اآلف في عصرنا الحديث في ىذه المعبة 
 .(2)النَّقائضتسمى  الَّتيلرؤيتيا، ك  النَّاسيسعى  الَّتيالمطيفة 

ناظرات الجريرية الفرزدقية حديثة العيد باإلسالـ كيزعـ الدكتكر شكقي ضيؼ أف ىذه الم 
 ح ليا عامالف: عامؿ اجتماعي ىك العطؿ كالفراغكبالبصرة في ىذا العصر األمكم بخاصة، كرشٌ 

كتكرط القبائؿ في  ،الذم حدث في تاريخ القبائؿ العربية، ثـ ما اتصؿ بذلؾ مف إحياء العصبيات
كانت تدكر بكؿ مكاف بالبصرة،  الَّتيكالمناقشات أحزاب سياسية، كعامؿ عقمي ىك المحاكرات 

 .(3)في المساجد، كفي المجالس، كفي الطرقات كاألسكاؽ

ية القديمة؛ الٌشعر مف الفنكف  النَّقائض ففَّ  أفَّ  ،كيعتبر الدكتكر محمد عبد القادر أحمد 
كما  الٌشعرمنذ العصر الجاىمي، فقد كاف شعراء القبائؿ المتحاربة يتراشقكف بيا عرفت ألنَّ 

يتراشقكف بالسياـ، ككاف ييجك بعضيـ بعضان، كيفاخر بعضيـ بعضان، كيناقض بعضيـ بعضان، 
قيمت في  الَّتيتتصؿ بأياـ الجاىمييف ككقائعيـ، ك الَّتي النَّقائضلينا بعض ىذه كقد كصمت إ

كذبياف، ، كبيف األكس كالخزرج، كبيف عبس دارت بيف عرب الجنكب كعرب الشماؿ الَّتيالكقائع 
 كبيف تغمب كبكر، كبيف بكر كتميـ، كغيرىا، مف نقائض حساف بف ثابت، كالنابغة الذبياني،

بؿ إلى أمكر أخرل   القبمٌيةتمت إلى العصبية  كعامر بف طفيؿ، كثمة نقائض أخرل أسبابيا ال

                                                           
 . 179، دار المعارؼ، مصر، ص2(، التَّطكر كالتجديد في الٌشعر االمكم، ط1965ضيؼ، شكقي ) -(1)
 . 184السابؽ ص -(2)
 . 185السابؽ ص -(3)
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 النَّقائض ر ىذهكانت بيف أبي ذؤيب اليذلي كخالد بف زىير كنحكىما، ثـ جاء اإلسالـ فطكَّ  الَّتيك
 .(1)مف كجية نظر الدكتكر محمد عبد القادر أحمد

 ار األحكاـ بدقة؛ ألفَّ حرم في إصدالصكاب في رأيو، أك عدـ التَّ  كمييما جانبو أفَّ  كيبدكا
 التَّسميةف كجدت قديمان كما يرل الدكتكر محمد عبد القادر أحمد، فإنيا لـ تكف بيدؼ كا   النَّقائض

، ؿ الدفاع عف القبيمة كتحفيز اليمـ، أما رأم الدكتكر شكقي ضيؼكالمتعة، بؿ كانت مف أج
فف شعرم قديـ كاف يطمؽ عميو  النَّقائض رأم غير دقيؽ؛ ألفَّ فيك بالحداثة  النَّقائضبالحكـ عمى 
 .التَّطكر لحقو ،فف اليجاء

ليذا   جديد في تطكير شعراء عصر بني أمية ،القبمٌيةقديـ في نشأتو  ،فيك فف شعرم قديـ جديد
 الفف.

 :النَّقائضنشأة 

، ككاف مبعثيا الجاىميَّةلميجاء القبمي في ا في العصر األمكم استمرارن  النَّقائضكانت 
صر شاعر لقكمو أك ألحالؼ قكمو، فيرد عميو شاعر آخر، تالخالؼ الحاصؿ بيف قبيمتيف، فين

قياـ األحزاب،  ،اءالٌشعر  كلقد أذكى ىذه النزعة في ،اليجاء حتدـي فيعكد األكؿ لمرد عميو، ثـٌ 
 . (2)لمماؿ ااء إلى الحمفاء كاألمراء بيجاء خصكميـ تكسبن الٌشعر كتغرب 

نشأت ضعيفة مختمطة كباقي الفنكف في نشأتيا، كبمركر الزمف  النَّقائضكمما الشؾ فيو أف 
ميو بعثة الرسكؿ صمى اهلل عقبيؿ تقدـ ىذا الفف كاستكمؿ صكرتو األخيرة  ،المعرفي التَّطكرك 

كصؿ إلي شعراء بني أمية قامكا  كعندما، حتى أصبح قكيان كاستكمؿ أركانو كعناصره، كسمـ
 حتى أصبح بناءن متكامالن في بنائو الفني. ،طكيرهبت

 

                                                           
(، دراسات في أدب كنصكص العصر األمكم،د.ط، مكتبة النيضة العربية، 1988أحمد، عبد القادر ) -(1)

 .243مصر،ص
 . 363-361، دار العمـ لممالييف، بيركت،ص1،ج1،تاريخ األدب العربي القديـ،ط(1965فركخ، عمر) -(2)
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 (1):النَّقائضمصادر شعر 

اء، منيا الٌشعر ة في لغة ساسيَّ أفي صكرتيا الكاممة عمى عناصر  النَّقائضاعتمدت  
اء خصكميـ حيف الٌشعر يياجـ بيا  الَّتيبعض الظركؼ مف المغامز سب الذم أصبح في النٌ 

 .ليس ليـ ايترككف أصكليـ إلى غيرىا، أك يٌدعكف نسبن 

أك عٌده  مف قكمو الشَّاعرشكيؾ أك نفي حقير أك التَّ مادة لمتَّ  سبكقد كانت المناقضة تتخذ مف النَّ 
كقرابتو مف أىؿ الذكر  عر مف قكموككذلؾ كاف الفخر باألنساب كبمكانة الشَّا،في رتبة كضيعة

اء المناقضكف الٌشعر سمبان اك إيجابان، فاعتمد  وتدكر حكل قائضأٌف النَّ  كالمعركؼ أساسان  ،كالبأس
 سب كجعمكىا إحدل ركائز ىجائيـ عمى أعدائيـ كفخرىـ بأنفسيـ.عمى مادة النَّ 

 القبمٌيةة إلى العصبيَّ  كمف أسباب ذلؾ أف المجتمع العربي عمى عصر بني أمية عاد مرة أخرل
 ة.ة الدينيَّ يا العصبيَّ محمٌ  بكة قد أحؿَّ كاف عصر النٌ  الَّتي

ا أياـ العرب  اء الٌشعر كاإلسالـ، فكاف  الجاىميَّةعمييا في  النَّقائضاعتمدت  الَّتيكمنيا أيضن
ا لميجاء كيتحاكركف فيو، كما صكر جزء مف   عيَّةاالجتماالحياة  النَّقائضيتخذكف منيا مكضكعن

 الَّتي التَّقاليد، كمنيا العادات كاألعراؼ ك النَّاسجرت عميو أكضاع  أحسف تصكير، ككصؼ ما
، ككاف الحمـ كالكفاء كالحـز مف  يحافظ عمييا العربي أشد المحافظة، فكانت السيادة كالنجدة كالكـر

 ي ذلؾ.ؿ فلنفسو كلقكمو الفض الشَّاعرعى يتجاذبيا المتناقضكف، فيدٌ  الَّتيالفضائؿ 

سجالن أحصيت فيو أياـ العرب كمآثرىا كعاداتيا كتقاليدىا في  النَّقائضكقد أصبحت 
 كفي اإلسالـ. الجاىميَّة

كىذا  ،كاإلسالـ الجاىميَّةكمف الكاضح أف جريرنا كالفرزدؽ درسا تاريخ القبائؿ العربية في 
ليقؼ عمى ؛ ييجكىا  الَّتيئؿ يدرس تاريخ القبا الشَّاعرة طريفة، كلـ يكف ما يعد كثائؽ تاريخيٌ 

إلى  النَّقائضانيزمت فييا، حتى يستطيع أف يبدع في ىجائو، كسرعاف ما كصمت  الَّتي األيَّاـ

                                                           
 .29/4/2016(،مقالة بعنكاف شعر النَّقائض، شكىد بتاريخ 2007الزاكم، منذر عمراف) -(1)

www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=26476   
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نما امتدت إلى ال نسب كالغزؿ كالفخر العصر األمكم ليس في مجاؿ المدح كاليجاء فحسب، كا 
 كالكالء كغيره.

 (1):النَّقائضخصائص شعر 

كيتمى القرآف  ،دستكرىا القرآف إسالميَّةفي بيئة  النَّقائضشعراء التأثر باإلسالـ: نشأ  -1
 .النَّقائضأماميـ في الميؿ كالنيار، كقد دخمت ىذه المعاني في صمب 

األعراض كأباحكا الحرمات،  النَّقائضفيو: فقد ىتؾ شعراء   اإلفحاش في اليجاء كاإلقذاع -2
قيقية دكف مكاربة، كأفحشكا فحشنا لـ كاختمقكا الشناعات بألفاظيا الح ،كصٌدركا العكرات

 حتى عصرىـ. الجاىميَّةالعربي منذ  الٌشعريعرفو تاريخ 
اء في الٌشعر كاف يتناكليا  الَّتيتكليد المعاني كابتكار الصكر: كاف سبب ذلؾ المعاني  -3

فجرير حسبما ذكر النقاد كاف  اء بتكريرىا،الٌشعر تكاد تككف معاني محدكدة يقكـ  النَّقائض
في ىجائو لمفرزدؽ أربعة معافو ىي: قتؿ مجاشع لمزبير، كالفرزدؽ قيف ابف قيف،  يكرر

كاف يكرر فكىجاؤه ألختو جعثف، كبنك السيؼ في يده، حيف ضرب الركمي، أٌما الفرزدؽ 
لتكسيع معانييـ مف مخرج  النَّقائضذٌؿ أصؿ جرير، كيرميو بأمو، لذلؾ لـ يجد شعراء 

يميا بمعاني اإلسالـ الجديدة، كما استمدكه مف حمقات  في تكليد المعاني كتطعإالَّ 
 اء يذىبكف إلييا.الٌشعر كاف  الَّتيالمناظرات 

يحاكؿ أف يستنفذ ما  ،عمى خصمو النَّقائض: فعندما ينقض شاعر االستقصاءالميؿ إلى  -4
، كال يكاد يترؾ مكضع نقص الشَّاعرمثالب في جعبتو مف سياـ يكجييا إليو، كيستغؿ 

 األمكر البسيطة كيضٌخميا. فييكؿ إال ذكره،
أكثر مف مائة بيت، كىي ظاىرة تمفت نظر  النَّقيضة: قد تتجاكز النَّقائضطكؿ  -5

ليست نظامنا مف المقطكعات كشعر الغزؿ، كليست قصائد قصيرة  النَّقائضالدارسيف، ف
فمـ تعد المسألة مسألة ىجاء  ،كأكثر األىاجي القديمة، فيي قصائد مسرفة في الطكؿ

 عاجؿ، بؿ أصبحت مسألة ىجاء معٌقد، يقكـ عمى البحث كالدرس في تاريخ القبائؿ.
يستنفذ ما في جعبتو مف معاني  الشَّاعرفكاف  ،النَّقائضطكؿ كرار: ىك نتيجةه لطبيعة التٌ  -6

اـ قكمو كاألحداث، فاألخطؿ يكرر أيَّ  األيَّاـكرار كترديد المعاني ك اليجاء، فيمجأ إلى التٌ 
                                                           

 . 270م،صأحمد، محمد عبد القادر، دراسات في أدب كنصكص العصر األمك  -(1)
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جاؿ فعؿ صاحبو، ككذا كالرٌ  األيَّاـالب كميب، كالفرزدؽ بعد ذلؾ يفعؿ ب، كمثعمى قيس
 الشأف مع جرير.

بالجزالة المفظية، فشعرىا شديد األسر، قكم المفظ، فخـ العبارة،  النَّقائضالجزالة: تمتاز  -7
صدرت عف شعراء فحكؿ، شابيكا في أساليبيـ أساليب شعراء  النَّقائضكالسيما كأف ىذه 

 .الجاىميَّة
يمجأ إلييا  الَّتيكىك أسمكب مف األساليب كالمقارنة:  كالمقابمة استخداـ أسمكب المكازنة -8

ظيارىا حتى تزداد قكةن، الٌشعر  ىف كتثبت في ذاء أك الكتاب لتكضيح الفكرة، كتجميتيا كا 
حٌدم كالدٌقة في التَّ  اء إلى ىذا األسمكب لالحتجاجالٌشعر المستمع أك القارئ، كما يمجأ 

      لفرزدؽ:يقكؿ ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ أى  ؿي دً ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى ابنا لً سى  ةن قىػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ئامن
              

ػػػػػػػػػحٍ أى بً    (1)عي اًجػػػػػػػػػرى  ، إٌنػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى اهللً ـٍ كي ابً سى

 

 كاضعنا أمامو قكؿ جرير:        

ػػػػػػػػػػػػحٍ أى  ؿي دً ٍعػػػػػػػػػػػػتى أى    ػػػػػػػػػػػػا حي رى ابنا كً سى  ايىػػػػػػػػػػػػاتي مى امن
             

 (2)عي اًجػػػػػػػػػرى  ، إٌنػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػى اهللً ـٍ كي سػػػػػػػػػابً أحٍ بً   

 

 (3):نَّقائضالقيمة شعر 

كلقيمة  ،نازع عمى الخالفةتمثؿ في العصر األمكم الجانب المضطرب بالتَّ  النَّقائضكانت 
 خمسة أكجو: النَّقائض

 أ. الكجو السياسي:

ع االنزاع السياسي عمى الخالفة بيف األمكييف، كانتصركا في ىذا النز  النَّقائضصكرت  
بمي الذم قكتيا. فيذه القكة تمتمئ في الشعكر القانتصارنا حاسمنا، مع أف األحزاب األخرل فقدت 

                                                           
(، شرح ديكاف الفرزدؽ، ضبط معانيو كشرحو كأكمميا: إيميا الحاكم، 1983ابف غالب، ىماـ) -(1)
 .73،ص2،ج1ط
 .293جرير، ديكاف جرير،ص -(2)
، 2007عباس، رشا عبيد) -(3) (، صكرة الفخر كاليجاء في شعر النَّقائض، رسالة ماجستير، جامعة الخرطـك

 . 13السكداف،ص
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الزبير( قد كقفكا المكقؼ المناكئ بف ف)أنصار عبد اهلل بعث مف جديد، أف القيسيي
 .الٌشعرثـ في تعيف الكالة، ثـ في ،في القالقؿ المحمية ف)أنصار بني أمية(يلميماني

ة كلـ ينسكا لعرب القكميَّ في غمرة نزاعيـ لـ ينسكا اإلشادة بعظمة ا النَّقائضكشعراء  
مكا في ىذا النزاع لـ يدخمكه كىـ يحممكف اء الذيف دخالٌشعر ، ك سالميَّةاإلشارة إلى اتساع الفتكح اإل

نما دخمكه لمتكسب،عقيدة أمكية أك زبيرية أك عمكية  ، غير أف القميؿ منيـ لـ يفعؿ ذلؾ.كا 

 الكجو االجتماعي: ب.

ة، كالفخر كالبدكيَّ  الجاىميَّةفنجده مممكءنا بالمفاخر األمكم،  الٌشعرغمبت البداكة عمى  
 باألنساب كبأياـ العرب كبالكالـ عف الثأر.

ة مف المثالب شعراء المناقضات حتى أكاخر العصر األمكم يعدكف الحياة البدكيَّ  كظؿَّ  
 القكمية، كنجد ذلؾ مف ىجاء األخطؿ لألنصار، بسبب بداكتيـ، كىجاء جرير طيمة حياتو لبني

ف يقـك بيا العبيد.   يـ قيكف )حدادكف(، كذلؾ ألف القيانة كسائر الصناعات كامجاشع ؛ ألنَّ 
 عف ذلؾ:  ذحتى األخطؿ النصراني لـ يش سالميَّةاألمكم باأللفاظ كاآلراء اإل الٌشعركامتأل 

 هي ري ائً طىػ كالميمػكفً  رى مٍ الغى  ائصً صى الخى 

 

 (1)طػػػػرو المى ى بًػػػػقى ٍسػػػػتى سٍ يي  اهللً  ةً فىػػػػيٍ مً خى  
 

                                                           

 .103،دار الكتب العممية،بيركت،ص1(،ديكاف األخطؿ، تحقيؽ: محمد ناصر الديف،ط1986األخطؿ) (1)-
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أما ذكر جرير كالفرزدؽ كغيرىما لمصالة كالحج كاقتباسيـ مف القرآف فظاىر، كقد يككف 
ب الفرزدؽ عمى شربو يكلكنيما لـ يصفاىا، ككاف جرير يع ،فعالن  شربا الخمرقد جرير كالفرزدؽ 

 لمخمر.

 الوجو المغوي: ج.

قد حفظكا العدد األكفر مف ، فالجاىميَّةة كما كانت في المغة العربيَّ  النَّقائضحفظ شعراء  
عمى معانييا الصحيحة،  فقد استعممكا ىذه األلفاظ لتدؿَّ  كحفظكا ليذه األلفاظ جزالتيا، ،األلفاظ

 القديمة. الجاىميَّةكمتصالن بالمعاني  ، كاف أكثرىا غريبناالنَّقائضحفظت في  الَّتيفاأللفاظ 

 كب العربي القديـ.أما عف التراكيب فنجدىا تراكيب متينة تجرم عمى األسم

 الوجو األدبي: د.

في شكميا، كفي طكليا، كفي كثرة أغراضيا، كفي كثير مف خصائصيا  النَّقائضكانت  
ا لممعمقات بخاصو. ،األخرل  تقميدنا كاضحن

 الٌشعر العربي فننا جديدنا ىك ففٌ  الٌشعرع ذلؾ ال ننكر أف شعراء المناقضات قد أضافكا إلى مك 
  السياسي.

 النَّقائضكقد كانت  .الجاىمي الٌشعربخالؼ أكثر  ،كسبقد قامت عمى التَّ  ائضالنَّقك  
 ضيا.اكفي بعض أغر  سالميَّةقديمة بمغتيا كأغراضيا، جديدة بمعانييا اإل

 الناحية الفكرية: ه.

 البصرم، كتكفي الفرزدؽ كجرير بعد الحسف نشأة عمـ الكالـ النَّقائضعاصر شعراء  
نكات لكف لـ نجد مسائؿ االتجاه العممي كالجدؿ الديني كال البحث ـ( ببضع س728 –ق  110)

العقمي قد اتخذت طريقنا إلى المناقضات عمى الرغـ مف أف البصرة كانت سكقنا عظيمة ليذه 
.(1)المناقضات

                                                           
 . 365-364،ص1فركخ، عمرك، تاريخ األدب العربي،ج -(1)
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 :بن جرير والفرزدق النَّقائضنموذج من شعر 

يج محدكد في مطمعو العاطفي، ير عمى منكالسَّ  ،في غالبيتو بالطكؿ النَّقائضسـ شعر اتَّ  
 الَّتية الفرزدؽ ك حمة كالفخر، كقد نممس فيو جانبا مف الفخر كاليجاء كما في الميَّ ككصؼ الرٌ 

 يقكؿ في مطمعيا:

ػػػػػػػػػػذً الَّػػػػػػػػػػ إفَّ   انىػػػػػػػػػػى لى نىػػػػػػػػػػبى  اءى مى السَّػػػػػػػػػػ ؾى مى م سى
                                         

ػػػػػػػػػػػػػػػػػائً عى تنػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى يٍ بى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  وي مي  (1)ؿي كى ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػأى كى  زُّ عى

 

 القبمٌيةو مجد آبائو كأجداده، ككأنو يريد أف يبعث العصبية تفالفرزدؽ في البيت السابؽ يفخر بقبيم
ة العدد، كما يمبث مف جرير إال كأف يرد أف كقمَّ فيك يعٌير جرير كقبيمتو بضعؼ الشٌ  ،مف جديد

ب في تكليد صكر  ذلؾ العيمستغالن  ،بأف بعض آباء الفرزدؽ كاف قيننا؛ أم حدادنا ،عميو كيعيره
 قكلو:في  بالمٌيتو كمعاني ساخرة في الرد عمى الفرزدؽ

ػػػػػػل الَّػػػػػػزى ٍخػػػػػػأى   عنااًشػػػػػػجى مي  اءى مى السَّػػػػػػ ؾى مى ذم سى
                      

 ؿً فى ٍسػػػػػاألى  ضػػػػػيضً ؾ فػػػػػي الحى اءى نىػػػػػى بً نىػػػػػبى كى  
 

ـي قىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيكـ ًبًفنائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مَّ  بىٍيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييحى
        

ػػػػػػػػػػػػا مى نً دى   ػػػػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػػثى خى  هي دي اًعػػػػػػػػػػػػقى سن  (2)خؿً دٍ المى

 

 فيسخر جرير مف حديث الفرزدؽ عٌمف يجتبي بفناء بيتيـ مف ساده كينقضو فيقكؿ: 

              ةو كى ٍبػػػػػػػػػػػػحي  دي عاًقػػػػػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػػػػػأى كى  ري ٍيػػػػػػػػػػػػبى الزُّ  ؿى تًػػػػػػػػػػػػقي 

 (3)ؿً مىػػػػػػػػػػػػػحٍ لػػػػػػػػػػػػػـ يي  الَّتػػػػػػػػػػػػػي ؾى تًػػػػػػػػػػػػػكى بٍ حي ا لً بِّػػػػػػػػػػػػػتى  

 

 كيقكؿ الفرزدؽ:

 ةن انىػػػػػػػػػػػػػػػػػزى بػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رى الجً  في زً ا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػحالمي أى 
              

 (4)ؿي يىػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ ا إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا تى نِّػػػػػػػػػػػػػػػػا جً نىػػػػػػػػػػػػػػػخالي تى كى  
 

 فيرد جرير بقكلو: 

 ةن زانىػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رى الجً  في زً ا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػأحالمي 
       

 (5)ؿً يىػػػػػػػػػػػػػػالجُّ  اؿى عػػػػػػػػػػػػػػا فى نىػػػػػػػػػػػػػػمي جاىً  يفػػػػػػػػػػػػػػكؽي كى  

 

                                                           
 .318الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،ص -(1)
 . 357جرير، ديكاف جرير،ص -(2)
 . 358السابؽ، ص -(3)
 . 321الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،ص -(4)
 . 321رير، ديكاف جرير،صج -(5)
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 فخر الفرزدؽ بقكلو:يك 

ذا دى  ػػػػػػػػػػػػػػكا   نيـ جػػػػػػػػػػػػػػاءى يٍ قىػػػػػػػػػػػػػػي في نًػػػػػػػػػػػػػػبى  تي كٍ عى
              

 (1)ؿي دى ٍجػػػػػػػػػذم ال يي الَّػػػػػػػػػ دُّ دى العىػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػوي ره ى ٍجػػػػػػػػػمى  

 

 جرير بقكلو:فيجيبو 

ػػػػػػػػػػػػػػ حٍ دى كاٍمػػػػػػػػػػػػػػ  ـٍ ييػػػػػػػػػػػػػػإنَّ  ـو يٍ قىػػػػػػػػػػػػػػي في نًػػػػػػػػػػػػػػبى  اةى رى سى
              

 (2)ؿً تىػػػػػػػػػػػػػػقٍ لػػػػػػػػػػػػػػـ يي  هي ري أٍ ثىػػػػػػػػػػػػػػكى  مػػػػػػػػػػػػػػكا أبػػػػػػػػػػػػػػاؾى تى قى  

 
   

لـ تكف تمثؿ فقط ثأرنا شخصينا بؿ كانت تمثؿ مجاالن  النَّقائضكالبد مف اإلشارة أف  
لما  النَّاسغب فييا ر ك  ،ظالميـاىـ عف مز كلصرؼ الخمفاء إيَّ اء طمبنا لمجكائالٌشعر لممنافسة بيف 

كقكة أسمكبيا في الخياؿ، جعميا تقدـ لمغة ثركة  النَّقائضكالمتعة، كخصائص  التَّسميةفييا مف 
 عممية كبيرة، كسجالن حافالن بكثيرو مف الكقائع في العصر األمكم كما قبمو.

فاخر تنيى عف التَّ  الَّتي، محةالسَّ  سالميَّةيي مخالفتيا لشريعتنا اإلف النَّقائضٌما ما يعيب أ 
 .النَّقائضفي صمب  ذم كاف يعجٌ باألحساب كاليجاء الفاحش الَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 320الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،ص -(1)
 . 358جرير، ديكاف جرير، ص -(2)



 ىىىىىىى            

 

19 
 

 ىاألولىالفصل

 

 

 

 

 

  انفصم األول
رط ودالنته وآراء اننحاة به.

ّ
 تعريف انش

 

 بو. النُّحاة، وآراء ، داللتو: تعريفوالشَّرطالمبحث األول:  .1

 :رطالشَّ ة المصطمح في أسموب إشكاليَّ المبحث الثَّاني:  .3

 أسمكب أـ جممة؟ الشَّرط . أ

 ؟افجممة أـ جممت الشَّرط  . ب

 ة.ركيبيَّ التَّ  الشَّرطبنية أسموب المبحث الثَّالث:  .2
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 .الشَّرط: تعريفو، داللتو، وآراء النُّحاة بو المبحث األول:

و العربية، كيظير ذلؾ جمينا مف خالؿ تمظيرات المغكيَّةمكقعنا متميزنا في الدراسات  الشَّرطيحتؿ 
ف كاف ميدانو الرئيس الذم احتؿ فيو بؤرة البحث ىك عمـ  العديدة في فركع البحث المساني، كا 

 النحك.

 : لغًة واصطالًحا.الشَّرطتعريف 

معركؼ في  الشَّرطالمتقدمة عمى أف معنى  المغكيَّةغةن: تكاد تجمع المعاجـ ملاأكالن في 
 عمى لو فشرط شارطو: كالفعؿ البيع، في كؼمعر : الشَّرطد جاء في كتاب العيف "البيع كنحكه، فق

 الشَّرط: كالبزغي . يشرط شرط: كالفعؿ بالًمشرط، الحجاـ بزغي : الشَّرطك . لو يشرطي  ككذا، كذا
يكطو  شبو: كالشريط. الضعيؼ  المّْيؼ مف مثميا كاف فإذا. الشَّرط: كالجميعي  الخيكص، مف تفتؿ خي

ٍمناهي : لىتعا اهلل قاؿ. ًدساره : كالكاحد ديسير،: فيي مى مى كىحى ديسيرو  أىٍلكاحو  ذاتً  عى كى
. شيرطييا: كديسرىا ،(1)

 (2).الربيع" مف نجـو  أكؿي  كىك الحمؿ، قرنا إنيما: يقاؿ. كككبافً : افالشَّرطك 

، الشَّرطكجاء في الصحاح "  شىرىطى  كقد. كشىراًئطي  شيركطه  كالجمع الشىريطىةي، ككذلؾ معركؼه
. عالماتييا: الساعةً  كأىٍشراطي . العالمةي : بالتحريؾ الشَّرطك . عميو كاٍشتىرىطى  كيىٍشريطي، يىٍشًرطي  كذا عميو

 .(3)"الماؿ ريذىاؿي : أيضان  الشَّرطك 

 عميو، كتشارطا كذا، عمى كشارطو كاشترط، كذا عميو شرط في أساس البالغة:"كجاء 
 .(4)"أشراطي كنكء. الربيع أكؿ في كذلؾ الحمؿ قرنا: افالشَّرط كطمع. كشريطتي شرطي كىذا

                                                           
 13سكرة القمر: - (1)
ىػ(،)د.ت(،كتاب العيف، تح: د. محمد ميدم المخزكمي، د. إبراىيـ السامرائي، 170الفراىيدم، الخميؿ)ت  - (2)

، دار إحياء 1ـ(،تيذيب المغة،ط2001ىػ(،)370منصكر)ت  ، األزىرم، أبك6/234دار كمكتبة اليالؿ، بغداد،
 11/211التراث العربي، بيركت،

ـ(، الصحاح، صحاح المغة كتاج العربية، تح: أحمد عبد 1987ىػ(،)393الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد)ت - (3)
 .3/1136الغفكر العطار، د.ط، دار العمـ لممالييف، بيركت،

(،أساس البالغة، تح: محمد باسؿ عيكف السكد، د.ط، 1998ىػ(،)583)ت الزمخشرم، جار اهلل محمكد - (4)
 .1/502دار الكتب العممية، بيركت،
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   :الشَّرط" المتأخرة، فقد جاء في لساف العرب: المغكيَّةكلـ يختمؼ األمر في المعاجـ 
 البيع كنحكه، في كالتزامو الشيء إلزاـ: الشَّرطك . كشرائط شركط كالجمع الشريطة، ككذلؾ معركؼ،

كقد  .(2)يا"، كفيو التنزيؿ العزيز "فقد جاء أشراط(1)"كأشراط الساعة أعالميا شركط كالجمع
مىى يىديؿُّ  أىٍصؿه  كىالطَّاءي  كىالرَّاءي  الشّْيفي ( شىرىطى )قاؿ ابف فارس:" ،)العالمة( الشَّرطعرؼ بعضيـ  مىـو  عى  عى

مىةو، مىا كىعىالى مىـو  ًمفٍ  ذىًلؾى  قىارىبى  كى ، ًمفٍ . عى مىةي : الشَّرط ذىًلؾى اتييىا: السَّاعىةً  كىأىٍشرىاطي . اٍلعىالى مى ًمفٍ . عىالى  كى
ًديثي  ؾى ذىلً  ًة، أىٍشرىاطى  ذىكىرى  ًحيفى  اٍلحى مىاتييىا كىًىيى  السَّاعى سيمّْيى . عىالى عىميكا أًلىنَّييـٍ  الشَّرط كى مىةن  أًلىٍنفيًسًيـٍ  جى  عىالى

فيكفى  يىقيكليكفى . ًبيىا ييٍعرى فه  أىشىرىطى : كى عىمىيىا ًإذىا ًلٍميىمىكىًة، نىٍفسىوي  فيالى مىمنا جى ؾً  عى ييقىاؿي . ًلٍميىالى  ًإًبًموً  ًمفٍ  أىٍشرىطى : كى
 .(3)"ًلٍمبىٍيعً  شىٍيئنا ًمٍنيىا أىعىدَّ  ًإذىا كىغىنىًمًو،

 نحكه أك بيع في ليمتـز يكضع ما( الشَّرط) ":بمعنى  الشَّرطكفي المعجـ الكسيط  جاء  
 عمى أمر ترتيب( النُّحاة عند) ك حقيقتو في داخال يككف كال بو إال الشيء يتـ ال ما( الفقو في)ك

( ج) كميما كمف إف مثؿ الترتيب ىذا في تستعمؿ الَّتي األلفاظ الشَّرط كأدكات بأداة آخر أمر
 .(4)"شركط

شامؿ مف حيث المغة؛ ألنو اشتمؿ عمى المفيكـ المغكم  التَّعريؼكيرل الباحث أف ىذا  
 كالفقيي كالنحكم.

فيمتنع مف  ،ءأحدىما: ما يتكقؼ عميو كجكد الشي،معنييف لممالزمة عمى الشَّرطيأتي ك  
: ما يترتب كجكده عميو فيحصؿ عقبو، كال يمتنع كجكده مف دكنو، كىك الذم يدخؿ الثَّانيدكنو، ك 

 .(5)الشَّرطعميو حرؼ 

                                                           
 .7/329، دار صادر، بيركت،3ـ(،لساف العرب، ط1994ىػ(،)711ابف منظكر)ت - (1)
 .18سكرة محمد: - (2)
السالـ ىاركف، د.ط، دار ـ(، مقاييس المغة، تح: عبد 1979ىػ(،)395ابف فارس، أبك الحسف أحمد،)ت - (3)

 .3/260الفكر، بيركت،
مجمع المغة العربية بالقاىرة،)د.ت(، المعجـ الكسيط، تح: إبراىيـ مصطفى كآخركف، دار الدعكة،  - (4)

 .1/479مصر،
، دار 1ـ(، مف نحك المباني إلى نحك المعاني "بحث في الجممة كأركانيا"،ط2003حمصي، محمد طاىر) - (5)

 .355الكرش، دمشؽ، ص سعد الديف، عيف
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شرطنا ىك في  النُّحاة" ما يسميو :حيث يقكؿ أبك البقاءلسببية معنى ال الشَّرطكيأتي  
 الشَّرطف،كمقتضينا كمكجبنا كنحك ذلؾ كىك الذم يسميو الفقياء عمة ،المعنى سببنا لكجكد الجزاء

 . (1)المفظي سبب معنكم"

قيده رابط متعاقده طرفاه  الشَّرط أفَّ  لنا يتضحكمف خالؿ التَّعريفات المعجميَّة السَّابقة،    
 -قكلوالبخارم كجاء في صحيح  ،طمؽ عمى ميثاؽ التعاقدحتى أصبح ي ،في البيع كحاالت العقد
ا باؿ أناس يشترطكف شركطنا ليس في كتاب اهلل، مف اشترط شرطنا :"م-صمى اهلل عميو كسمـ

ف اشترط مائة شرط، شرط اهلل أحؽ كأكثؽ"  .(2)ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ، كا 

كفي عصر مبكر نشأ عمـ خاص بكتابة الكثائؽ عمى الكجو الصحيح، كىك عمـ 
ط أك كتاب الكثائؽ، مثؿ:  الشركط، كقد ظيرت منذ القرف الثالث كتبن تحمؿ عنكاف كتاب الشرك 

ا، (3)ي بف مسمـ البصرميكتاب الشركط ليالؿ بف يح ،ككتاب الشركط الكبير، البف كامؿ أيضن
، ككتاب (4)ألبي عبد اهلل محمد بف سعيد القرطبي المالكي المعركؼ بابف الممكف ،ككتاب الشركط
   ألبي بكر أحمد بف كامؿ البغدادم. ،الشركط الصغير

 ًحا:اصطال الشَّرط

تستعمؿ  الَّتيعمى األلفاظ  الشَّرطكأدكات ،ترتيب أمر عمى آخر بأداة :النُّحاةعند  الشَّرط
قيكعيعني  الشَّرطك في ىذا الترتيب،  قيكع الشٍَّيء كي  .(5)غىيره لكي

ال يصؼ طبيعة  ممعنى االصطالحي لمشرط ؛ ألنوغير جامع كمانع ل التَّعريؼبيد أف ىذا 
نم،يالشَّرطالتركيب  فقط، كنجد في الكتب المتأخرة تقنيننا لمصطمح  الشَّرطا يشير إلى معنى كا 

                                                           
ىػ(،)د.ت(، الكميات، معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكيَّة، تح: عدناف 1094الكفكم، أيكب بف مكسى) - (1)

 .530دركيش، محمد المصرم، د.ط، مؤسسة الرسالة، بيركت،ص
 .3/71ىػ(، صحيح البخارم،256البخارم)ت - (2)
نكف عف أسامي الكتب كالفنكف، د.ط، مكتبة المثنى، ـ(، كشؼ الظ1941ىػ(،)1067خميفة، حاجي)ت: - (3)

 .2/1430بغداد،
 .4/305السابؽ: - (4)
، ابف 2/46ىػ(،)د.ت(، المقتضب، تح: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب،بيركت،285المبرد)ت: - (5)

 .5/106ركت،ىػ(،)د.ت(، شرح المفصؿ، قدـ لو: إميؿ بديع يعقكب د.ط، دار الكتب العممية، بي634يعيش)ت:
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تعميؽ حصكؿ مضمكف جممة ىي جممة جكاب  ، كىذا كاضحه مف تعريؼ بعضيـ لو أنو"الشَّرط
 .(1)"إف جاء زيده أكرمتو" كػ  الشَّرطبحصكؿ مضمكف جممة أخرل ىي جممة  الشَّرط

ىػ( 643، كىذا ما أشار إليو ابف يعيش)ت:الشَّرطداة ىك ألجممتيف كالذم أكجد ىذه العالقة بيف ا
كتصيرىما كالجممة، نحك قكلؾ: )إف  ،كتدخؿ عمى جممتيف، فتربط إحداىما باألخرل" :بقكلو

 .(2)باألخرل" فمما دخمت )إف( عقدت إحداىما ،تأتيني آتيؾ(

ف بحيث يكك  ،ط السببيةربط حدثيف براب :كبعبارة أخرل ،تعميؽ حدث عمى حدث  الشَّرطك 
 .(3)مسببنا عف األكؿ الثَّانياألكؿ سببنا لمثاني كيككف 

ا كيككف المقصكد بو "القانكف النحكم" فنجد ابف ىشاـ ينسب حيَّانأ الشَّرطيطمؽ كما 
أف ال يراعي الشركط المختمفة بحسب األبكاب،  بيذا المفيكـ إلى المتكمـ كذلؾ في قكلو" الشَّرط
 اقتضتو ما عمى الشيء ذلؾ نقيض آخر في كيشترطكف شيئا ببا في يشترطكف العرب فإف

 .(4)أقيستيـ كصحيح لغتيـ حكمة

 (5):ق( دالالت مختمفة لمشرط ىي680كجمع الصنعاني )ت:

(.،اإللزاـ -1 ـٍ ـٍ أق  نحك)إف يق
2- .) ـٍ عمركه ـٍ زيده يق  ربط جممة بجممة، نحك)إف يق
3- .) ـٍ ـٍ أق  كقكع الشيء لكقكع مثمو، نحك)إف يق
(.امتناع كقك  -4 ـٍ ـٍ لـ أق  ع الشيء المتناع كقكع غيره، نحك) إف لـ تق
5- .) ـٍ عمركه ـٍ زيده يق  كقكع الشيء المتناه كقكع غيره، نحك)إف لـ يق

                                                           
 255الكفكم، أيكب بف مكسى، الكميات، ص - (1)
 .5/106ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (2)
، دار الشركؽ العربي، 3األنطاكي، محمد)د.ت(، المحيط في اصكات العربية كنحكىا كصرفيا،ط - (3)

 .2/53بيركت،
األعاريب، تح: د. مازف ـ(، مغني المبيب عف كتب 1985(،)761ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل)ت: - (4)

 .741،ص6المبارؾ، عمي حمد اهلل، ط
ـ(، التيذيب الكسيط في النحك، تح: فخر صالح سميماف قدارة، 1991ىػ(،)680ابف يعيش الصنعاني)ت: - (5)
 .292، دار الجيؿ، بيركت،ص1ط
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فاإللزاـ قد يتحقؽ في  .الشَّرطكتتضح مف ىذه الدالالت أنيا أمثمة داللية مختمفة، يؤدييا أسمكب 
 اإللزاـ كربط جممة بأخرل. ذكرىا ال تخرج عف الَّتيكسائر المعاني ،الشَّرطغير 

 ،بمعنى" تعميؽ شيء بشيء الشَّرطككرد في معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية، أف 
 الثَّانيداة كفعالف، كحصكؿ كىك لو مككناتو كأركانو كىي: األ ،الثَّانيحيث إذا كجد األكؿ كجد 

 .(1)فيك جكابو كجزاؤه"،كؿى حصكؿ األمنيما مترتب، عم

 :يتككف مف أداة تتصدر األسمكب، ثـ مف جزأيف الشَّرطأف أسمكب  تَّعريؼالكيظير مف ىذا 
. ك ،الشَّرطاألكؿ  كبدكنو ال يقع ،ىك أساس األسمكب الشَّرطكال يككف في الحقيقة إال فعالن
 .(2)الترتيب

كقد يطمؽ عمى مدخكليا األكؿ فيقاؿ  .الشَّرطفيقاؿ أداة  ،اسـ يطمؽ عمى األداة الشَّرطك 
 .(3)الشَّرط، كقد يطمؽ عمى األسمكب كمو، بجميع مككناتو فيقاؿ أسمكب طالشَّر فعؿ 

 قديًما وحديثًا: الشَّرطأسموب النُّحاة ب آراء

ق( فقد أطمؽ عمييا مصطمحات أخرل كمصطمح الجزاء كحركؼ 180أما سيبكيو)ت: 
كأدكاتو في ط بلمداللة عمى أسمكب الر  ،يجازل بيا كحركؼ تجـز فعميف الَّتيالمجازاة كالحركؼ 

 .(4)العربية

ق( في مقتضبو كالذم يقكؿ في "باب المجازاة كحركفيا " 285كقد كردت عند المبرد )ت: 
  .(5)"حركؼ الجزاء ال يعمؿ فييا ما قبميا " :ك"حركؼ الجزاء" كما قاؿ

طمح الجزاء عند حديثو عف جكاـز الفعؿ فيقكؿ صق( م316كقد أطمؽ ابف السراج )ت: 

                                                           
رسالة لمنشر المبدم، محمد سمير نجيب)د.ت(، معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية، د.ط، مؤسسة ال - (1)

 .114كالتكزيع، بيركت، ص
(، نظاـ الجممة الشَّرطية في سكرة آؿ عمراف، رسالة ماجستير، جامعة قاصدم 2006سعداني، األخضر) - (2)

 .25مرباح، كرقمة، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية،ص
 .25السابؽ، ص - (3)
 .3/57،56، مكتبة الخانجي، القاىرة،3ف،طـ(، الكتاب، تح: عبد السالـ ىارك 1988ىػ(،)180سيبكيو)ت: - (4)
 .1/161،156ىػ(،285المبرد )ت: - (5)
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إف تأتني شرط كآتؾ :"كقكلؾ :حيث قاؿ ،كالجكاب الشَّرطستخدـ مصطمحي كا"حركؼ الجزاء". 
يشمؿ  الشَّرط،  يتَّضح مف كالمو السَّابؽ بأفَّ  لـ يتـ الكالـ "رط مف جكاب كاالَّ لمشَّ  كالبدٌ  ،جكابو
 ،الشَّرطبفعؿ  الشَّرطكقصد في مكضع آخر . الشَّرطكفعؿ جكاب  ،الشَّرطكفعؿ  الشَّرطأداة 
بيا اك كأتيت بج الشَّرطف تأتني ألفعمف " لكنت جزمت بػ إف "لئ :: لك قمتذلؾ مف قكلو ح كيتَّض

ـى ذلؾ مف ،الشَّرطستخدـ مصطمح " جكاب الجزاء " كىك مرادؼ لجكاب اك  .غير مجزكـ ًم  :قكلو كعي
 .(1)فتستغني عف جكاب الجزاء " ،تأتني فٍ آتيؾ إ :يجكز"

قاؿ في  ،يةالشَّرطكعنكاف لدراسة الجممة  رطالشَّ مصطمح  ق(392)ت:كاستخدـ ابف جني 
فاألسماء مىٍف  ،و بو أسماءه كظركؼه شبَّ كجكابو" حرفو المستكلي عميو )إٍف( كتي  الشَّرط"باب  :الممع

ذما )إذا أضيفت إلى زماف أك مكاف( كالظركؼ أيف كمتى كأم ،كما كأم كميما ، كحيف كحيثما كا 
 .(2)كالجكاب مجزكماف " الشَّرطك 

كتككف ،أبك حيَّاف األندلسي: "أدكات الشَّرط ىي كمـ كضعت لتعميؽ جممة بجممة يقكؿ
كلذلؾ عند جميكر أصحابنا ال تككف إال في المستقبؿ، كىذا الكمـ ،األكلى سببنا كالثَّانية متسببنا

 .(3)حرؼ كاسـ"

" في الشَّرط" أداة  ق(761)ت:كابف ىشاـ ق(538)ت:كاستخدـ كؿه مف الزمخشرم  
يدخالف عمى  ،كىما إف كلك :الشَّرطحرفا  ،الشَّرط" باب :فقد جاء في المفصؿ ،ة كمصطمحو العربي

 .(4)ة جزاء " الثَّانيجممتيف فيجعالف األكلى شرطنا ك 

حتى يككف بعده فعؿ  الشَّرط" كال يجيز البصريكف أف يمي االسـ أداة  :كجاء في المغني
َـّ . (5)يفسره "   ." في المباحث النحكية الشَّرطأداة شاع في عصرنا ىذا مصطمح "  ث

                                                           
، مؤسسة 1ـ(، األصكؿ في النحك، تح:عبد الحسيف الفتمي، ط1985ىػ(،)316ابف السراج، أبك بكر )ت:  - (1)

 .2/158الرسالة، بيركت، 
، عالـ الكتب، مكتبة النيضة، 2ط (، الممع في العربية، تح: حامد المؤمف،1985ىػ(،)392ابف جني )ت: - (2)

 .66ص
 .4/1862أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (3)
، مكتبة 1ـ(، المفصؿ في صنعة اإلعراب، تح: د. عمي بك ممحـ، ط1993ىػ(، )538الزمخشرم )ت: - (4)

 .439اليالؿ، بيركت، ص
 .86ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب، ص - (5)
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كاكتفى بذكره في مبحث  ،بتقديـ تعريؼ شامؿ لمشرط ق( "911كلـ ييتـ السيكطي )ت: 
 .(1)"ة جزاء كجكابالثَّانيك  ،األكلى شرط ،جممتيف الشَّرطكتقتضي أدكات  الشَّرطأدكات 

"سمي فعؿ  :اس حسفمنيا تعريؼ عبَّ  ،الشَّرطـ لنا العصر الحديث تعريفاته تناكلت كقدَّ  
كال يمكف  ،شرط ؛ ألف المتكمـ يعدُّ مدلكلو ككقكع معناه شرطنا لتحقيؽ مدلكؿ الجكاب ككقكع معناه

كحصكلو ؛ إذ ال يتحقؽ  الشَّرطال بعد تحقؽ معنى نده أف يتحقؽ معنى الجكاب كيحصؿ إع
إٌف  :كليذا يقكلكف ؛سكاء أكاف سببنا في كجكد الجكاب أـ غير سببو  ،المشركط اال بتحقيؽ شرطو

 .(2)سببنا أـ غير سبب " الشَّرطسكاء أكاف  ،ممزكـ دائمنا كالجكاب الـز الشَّرط

األكؿ  ،لتحميؿ عمى جزئيفأسمكب لغكم، ينبني با الشَّرطم المخزكمي بقكلو " ؼ ميدكعرَّ  
ذا إ الثَّانيكينعدـ  ،تحقؽ األكؿذا إ الثَّانييتحقؽ  ،ؿه منزلة المسببمنز  الثَّانيمنزؿه منزلة السبب ك 

ارتيف ال تتألؼ مف عب الشَّرطفجممة  ؛عمى كجكد األكؿ معمؽه  الثَّانينعدـ األكؿ ؛ ألف كجكد ا
ة جكابنا الثَّانيكتسمى العبارة  ،تسمى العبارة األكلى شرطنا ،خرلاستقالؿ إلحداىما عف األ

  .(3)كجزاء"

يتككف مف مركبيف  ،شَّرطال"أسمكب  :سمكبكيقكؿ محمد إبراىيـ عبادة عف ىذا األ
 كقد سمينا المركب األكؿ  ،، فيما معان مككناف جممة كاحدةأحدىما معتمده عمى اآلخر ،إسنادييف

 .(4)"  الشَّرطعجز جممة  الثَّانيكالمركب  ،صدر الجممة

يتعمؽ طرفيا  ،ليا طرفاف ،كعرَّؼ ىادم نير التركيب الشرطي بقكلو: كحدة نحكية دالة
ا ،يتضمنيا الطرؼ األكؿالثاني بمقدمة  كالعامؿ الذم تنعقد بو ىذه الكحدة قد يككف لفظنا صريحن

كقد يككف مظيرنا نحكينا في صمب التركيب خبرينا أك إنشائينا". ،ىك األداة
(5) 

                                                           
ىػ(، )د.ت(، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تح: عبد الحميـ ىنداكم، د.ط، 911السيكطي ) ت: - (1)

 .2/453المكتبة التكفيقية، مصر، 
 .4/422، دار المعارؼ، 15ىػ(،)ت.د(، النحك الكافي، ط 1398حسف، عباس)ت: - (2)
 .284المخزكمي، ميدم، في النحك العربي، نقد كتكجيو، ص - (3)
 .156يـ )د.ت(، الجممة العربية، د.ط، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، عبادة، محمد ابراى - (4)

ـ(، التراكيب المغكية في العربية، دراسة كصفية تطبيقية، د.ط، دار اليازكرم العممية 2004نير، ىادم ) (5)-
 .176لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص
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 ،كجكابو الشَّرطبيف  يربط ىذا األسمكب  ":بقكلو الشَّرطؼ مصطفى جطؿ أسمكب كعرَّ  
ا ذكلي ،كجكابو أك جزاؤه مسبب عنو ،سبب الشَّرطألف  ؛ طالشَّر فكقكع الجكاب مرتبط بكقكع 
 .(1) "األسمكب معافو تحددىا أدكاتو

يف يتركب مف جزأ ،أسمكب لغكم الشَّرط ات عمى فكرة كاحدة ىك أفالتَّعريفكتجمع ىذه  
ات مف حيث التَّعريف تفاؽ قائمنا بيف ىذهفإذا كاف اال ،ي أحدىما عف اآلخرال يستغن ،مرتبطيف

ية ؛ الشَّرطا الجممة مفي تحديد مصطمح الجزأيف المذيف تبنى عميي ختالؼ يكمفاال كرة فإفَّ الف
الكاحد م الٌشعر كمحمد براىيـ عبادة جعميا كالبيت  ،فالمخزكمي يسمييا بالجزأيف أك العبارتيف

 ،جزناع الثَّانيكليذا سمي الجزء األكؿ صدرنا كالجزء  ،كتماؿ شطريو باالٌ الذم ال يكتمؿ كبيت إ
 الشَّرطأما عباس حسف كمصطفى جطؿ فاكتفيا بذكر  ،كاألستاذ ىادم نير يسمييما " طرفاف "

 .(2)كالجكاب

تعددة كمركبة يمثؿ شرطيا سنادية ماحدة ذات طبيعة إىي جممة ك يَّة: "الشَّرطفالجممة  
مف المسند إليو )المركب( ؛ ألف كالن  سنادكيسمى ىذا النكع مف اإل ،ا المسندكجكابي ،ليوالمسند إ

سنادية في حد ذاتو ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر ؛ لكجكد التعميؽ كالمسند ينطكم عمى عممية إ
 .(3)ي بينيما "الشَّرط

 :الشَّرطأسموب ة في مانيَّ اللة الزَّ الدَّ 

مف ليس بذم كذلؾ أٌف الزَّ  ،النُّحاةة حظنا مف اىتماـ مف في الجممة العربيَّ لـ تجد دراسة الزَّ  
بمعنى أٌف الزمف ال يؤثر في تغيير حركات أكاخر الكممات، كىذا  ،فعَّالة في العمؿ كالعامؿ صمة

بؿ إٌف ما يحدث مف تغيير في الٌزمف قد ينسب إلى العامؿ فيككف  ،مدار الٌدرس الٌنحكم عندىـ
ـٍ يحضٍر زيده( ككاضح أٌف  ،أثرنا مف آثاره مف قد الزَّ فجممة )يحضر زيده( حينما تنفى بػ)لـ( تصبح )ل

كلـ يقؿ  ،كينسب ىذا التغيير إلى )لـ( فيي أداة نفي كجـز كقمب ،تغير مف الحاضر إلى الماضي

                                                           
العرب في القرنيف الثَّاني كالثالث لميجرة، ـ(، نظاـ الجمالة عند المغكيف 1980 -1979جطؿ، مصطفى ) - (1)

 .544مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، سكريا، ص
 .28سعداني، األخضر، نظاـ الجممة الشَّرطية في سكرة آؿ عمراف، ص - (2)
 . 28السابؽ، ص - (3)
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أحده إٌف الداللة عمى المضي جاءت مف )لـ + يفعؿ( بمعنى أٌف )يحضر( ىي صيغة الحاضر 
 كمثؿ ىذا ما .كلكنيا ليست حاضرة )المفظ( ماضية )المعنى( ،مف )حضر(

 .(1)يَّة مف قمب الماضي إلى المستقبؿلشَّرطاينسب إلى )إٍف( 

 ألف ؛ةالمستقبميَّ  معنى عمى الجزاء في الماضية األفعاؿ تقع أف يجكزيقكؿ المبرد: "  
ف مجزكمة مكاضعيا فتككف ،يقع لـ فعؿ عمى إال يقع ال الشَّرط  .(2)"عراباإل فييا يتبيف لـ كا 

"فإف كاف ماضي المفظ، كاف مستقبؿ : كا؛ قال الشَّرطكعممكا لمجيء الماضي في جممة  
ف كاف ماض ،المعنى ، فيراد بو المضي فػ )إف( تجعؿ الفعؿ مستقبالن كا   .(3)يناكقد يككف مستقبالن

يفيد  الشَّرطحكيكف إلى أف "فقد ذىب النَّ ق(: 728كيقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية )ت: 
ف كاف فعمو ماضينا ،االستقباؿ كىذا ىك غالب  ،لى االستقباؿألف أدكاتو تقمب الماضي إ ،كا 
ف كاف يجكز غيره" ،االستعماؿ  .(4)كا 

يا تأتي كيرل أكثر المحققيف أف )لك( تستعمؿ في المضي، كذىب نحاة الككفة إلى أنَّ  
 يىٍستىًكم الى  قيؿٍ } :ذلؾ في قكلو تعالىالقرآف الكريـ كنجد  ، مستدليف بآيات(5)لممستقبؿ بمعنى )إف(

ًبيثي  لىكٍ  بي كىالطَّيّْ  اٍلخى بىؾى  كى ًبيثً  كىٍثرىةي  أىٍعجى {فى كٍ ري افً كى الٍ  هى رً كى  كٍ لى }كى  :، كقكلو تعالى(6){اٍلخى
. كبالتتبع (7)

ككجدكا  ،كصؿ لذلؾ الحكـكاالستقراء نجد أف تتبع الزمف النحكم ىك الذم قاد الككفييف إلى التَّ 
ا في الماضي كتارةن ة نجد استعماليكالن مف األداتيف )إف( ك )لك( تستعمالف في زمنيف تار

 أخرل نجد استعماليا في المضارع.
                                                           

لدجكم،القاىرة، ، مطابع ا1ـ(، الجممة الشَّرطية عند النُّحاة العرب، ط1981أبك أكس، الشمساف ) - (1)
 .147ص

 .2/50المبرد، المقتضب،  - (2)
ىػ(، 261ىػ(، كمسمـ )ت: 256ـ(، أسمكب الشَّرط في صحيحي البخارم )ت:2009إسماعيؿ، ياسر ) - (3)

 .334،333، ص 2، ع 36دراسة كصفية تحميمية، مجمة دراسات، عمـك االشريعة كالقانكف،مج 
، الٌدراسات المغكيَّة كالنَّحكيَّة في مؤلفات شيخ اإلسالـ ابف تيمية ـ(2001الٌشجيرم،ىادم أحمد فرحاف) - (4)

 .455، بيركت،ص1كأثرىا في استنباط األحكاـ الٌشرعيَّة، ط
 .5/105ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (5)
 .100سكرة المائدة:  - (6)
 .33-32سكرة التكبة:  - (7)
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ز بالماضي عف جكٌ ق(: "كأكثر ما يككف التَّ 751) ت:قاؿ ابف قيـ الجكزيَّة 
كالعرب تفعؿ ذلؾ لفائدة كىك أف  ،ا ليا في التحقيؽ، في الشركط كأجكبتيا تشبيين ؿالمستقب

ا ، كأعظـ كقعن كاف أبمغ، كآكد ،الفعؿ الماضي اذا أخبر بو عف المضارع الذم لـ يكجد بعد
كصار مف األمكر  ،ا ؛ ألف الماضي يعطي مف المعنى أنو قد كاف كجدكأفخـ بيانن 

 .(1)المقطكعة بككنيا كحدكثيا "

ف كاف معناه االستقباؿ ،ماضينا الشَّرط كالقصد مف مجيء     متيقف النزاؿ غير إ ،كا 
لىًئفٍ }قكلو تعالى: نحك ،منزلة المتيقف ًدٍدتي  كى بّْي ًإلىى ري ىًجدىفَّ  رى ٍيرنا ألى ٍنقىمىبنا ًمٍنيىا خى كمنو  ،(2){مي

( كق)إ :قكلنا مفظ الماضي كالمعنى معنى و جاء برىا بعضيـ بأنَّ فسَّ  دف قمتى قمتي
فجاء بمعنى المضارع المشككؾ في كقكعو  ،يحترز لممعنى أف كذلؾ عندما أراد، المضارع

 (3)تقر ألنو متكقع مترقب.قد كقع كاس ،المقطكع بككنو ،بمفظ الماضي

يا الشَّرطذا جاء فعؿ إ  ، فال يشترط في ىذه  ،ماضن يككف ىذا الفعؿ في محؿ جـز
و تعمؽ ألنَّ  ؛فع عمى الكجو األكلى اجح فيو الرٌ بؿ يككف الرَّ  ،الحالة أف يجـز فعؿ الجكاب

 رطالشَّ فيك ليس جكاب  ،كيرل سيبكيو أنو رفع عمى تقدير تقديمو .بفعؿ محقؽ الكقكع
 الشَّرطلى جكاز أف يككف الجكاب مجزكمنا بعد فعؿ كذىب الككفيكف كالمبرد إ ،كلكنو دليمو

خركف بأنو ليس عمى التقديـ كالتأخير كقاؿ آ ،ي كذلؾ عمى تقدير الفاعؿبصيغة الماض
أثير ت الشَّرطا لـ يظير ألداة كلكنو لمٌ  ،كال حذؼ الفاء كما يرل الككفيكف ،كما يراه سيبكيو

                                                           
، 4/188،187كائد، د.ط، دار الكتاب العربي، بيركت، ىػ(، )د.ت(، بدائع الف751ابف قيـ الجكزية )ت: - (1)

ىػ(، الجامع الكبير في صناعة المنظـك مف الكالـ المنثكر، تح: 1375ىػ(،)637ابف األثير، ضياء الديف)ت:
 .122، 123مصطفى جكاد ، د.ط، مطبعة المجمع العممي، ص

 .36سكرة الكيؼ:  - (2)
،مطبعة 1تح:أحمد عبد الستار الجكارم، عبد اهلل الجبكرم، طـ(، المقرب،1971ىػ(،)669ابف عصفكر)ت:- (3)

 .1/274العاني،بغداد، 
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كعممكا ذلؾ بضعؼ األداة  ،رد عدـ التأثير في الجكابطٌ ا ،لككنو ماضينا الشَّرطفعؿ في 
 .(1)عف العمؿ في الجكاب

 :الشَّرطوظيفة 

راكيب كتختصر كيؤدل المعنى رة في الكالـ ففيو تكجز التَّ لمشرط كظيفة مأثَّ  
 .(2)بالطريؽ األقرب دكف األبعد 

يجاز كدليؿ بارز عمى اإل صكر نو صكرة مفأل ؛كبسمبيذا األكقد اشتيرت المغة العربية 
 ،الذم يطكؿ بو الكالـطناب عف اإلالة تغنيو حيث إف اإلشارة الدَّ  ،نساف العربي كفطنتواإلذكاء 

 .(3)كقد جعمو ابف جني صكرة مف صكر شجاعة العربية 

عمى  نتعرؼحيث أننا  ،ف اٌتساؽ الٌنص كترابطوتتضمَّ  الَّتيفعالقة الحذؼ مف العالقات 
 ،سكاء أكانت أدلَّة مقالٌية أـ مقامٌية ،ة تنبينا كتدلنا عميوياقيَّ سعمى أدٌلة  اعتمادناالمحذكؼ 

فالٌترابط كاالتساؽ في ىذه الحالة يحدث مف خالؿ العالقة بيف المحذكؼ كالمذككر؛ ألفَّ تقدير 
لمحذكؼ، كتككف المحذكؼ يعتمد عمى داللة المذككر، لذلؾ يشترط في المذككر أف يدؿَّ عمى ا

 .(4)ىذه الٌداللة إٌما مف لفظو أك مف سياقو حتى ال يقع لبس في الفيـ

الحذؼ،  دالئؿ اإلعجاز عند حديثو عفكيبيف العالـ الجميؿ عبد القاىر الجرجاني في 
عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر  ،لطيؼ المأخذ ،" باب دقيؽ المسمؾ:بقكلو

                                                           
  ..5/108، كابف يعيش، شرح المفصؿ، 1/302ابف عصفكر، المقرب،  - (1)
، 3ـ(، النكت في إعجاز القرآف، تح: محمد خؼ اهلل، محمد زغمكؿ سالـ، ط1976ىػ(، )386الرماني)ت: - (2)

 .82-68كابف قيـ الجكزية، بدائع الفكائد ص ،79دار المعارؼ، مصر، 
. سعد، رابحة محمد، كسائؿ الربط في القراف الكريـ مف خالؿ الٌسياؽ، 2/362ابف جني، الخصائض، - (3)

 .141رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة الككيت، الككيت، ص
قراف الكريـ دراسة نحكية داللية، ـ(، أدكات الشَّرط غير الجازمة في ال2014الجمؿ، فيد محمد ديب ) - (4)

 .34رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميَّة، غزة،ص
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كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة، كنجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما  أفصح مف الذكر،
 .(1)تككف بياننا إذا لـ تبٌيف"

كأغمب ما يككف الحذؼ في جكاب )لك(، )لكال( فالقارئ يحدد المحذكؼ بناءن عمى فيمو 
لىكٍ الى:} كاحساسو، فمك ذكر المحذكؼ لكقؼ الذىف عنده، كلسمب منو ذلؾ التأثير، كفي قكلو تع  كى

ـى  أىكٍ  اأٍلىٍرضي  ًبوً  قيطّْعىتٍ  أىكٍ  اٍلًجبىاؿي  ًبوً  سييّْرىتٍ  قيٍرآننا أىفَّ  ٍكتىى ًبوً  كيمّْ ًميعنا اأٍلىٍمري  ًلمَّوً  بىؿٍ  اٍلمى ، ففي (2){جى
المغكم لمنص نفسو فػ )لك( حرؼ  الٌسياؽأف نستدؿ عمى المحذكؼ فييا مف  يمكف شاىدلا ىذا

كلكف الجكاب محذكؼ،   الشَّرط، كقد ذكر جزء مف الشَّرطع جكابيا المتناع امتناع المتناع، يمتن
، كىذا حذؼ يعتمد عمى   الٌسياؽف، نفسو الٌسياؽتقديره )لكاف ىذا القراف( غير مكجكد كلكنو مفيـك

 .(3)يوعم المغكم دؿٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مطبعة 1(، دالئؿ اإلعجاز، تح: محمكد محمد شاكر، ط1992ىػ(، )471الجرجاني، عبد القاىر )ت: (1)-
 . 178المدني بالقاىرة، دار المدني جدة، ص

 .31سكرة الرعد:  - (2)
 . 143ئؿ الربط في القراف الكريـ، صسعد، رابحة محمد، كسا - (3)
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 إشكاليَّة مصطمح الشَّرط. :الثَّانيالمبحث 

  صطمحاتيا.ية ومالشَّرطلجممة : اأواًل 

ق( إماـ المدرسة 180ية بصريح المفظ عند سيبكيو )ت:الشَّرطلـ يظير مصطمح الجممة  
ية الشَّرطكمف المتأخريف الذيف استعممكا مصطمح الجممة  ،ق(207كال عند الفراء )ت: ،البصرية

رفاف ية بالمضارع لو طالشَّرط" لك قيؿ بربط الجممة  :ىػ( ؛ فقاؿ745األندلسي )ت: حيَّافأبك 
تبدأ  الَّتيبأنيا " الجممة المصدرة  النُّحاةفيا . كعرَّ (1)فعو..."أحدىما بجزمو كاآلخر بػ )الفاء( كر 

 .(2)تبدأ بالفعؿ" الَّتيباسـ، كالجممة الفعمية 

كمف ىذه المصطمحات ما  ،الَّتي أطمقت عمى الجممة الشَّرطيَّةمصطمحات ال تتعدد   
  (3)يأتي:

كالمجازاة()الجممة  الشَّرط()شرط المجازاة()الشَّرط):تركيبطمقت عمى الأمصطمحات  -1
 كجكابو()جممة المجازاة(. الشَّرطكالجكاب() الشَّرطكالجزاء()جممة  الشَّرطية()جممة الشَّرط

()شرط الجزاء()الجممة الشَّرط)الجزاء()ي: الشَّرطأطمقت عمى الركف مصطمحات  -2
 (.الشَّرطية()جممة الشَّرط

)الجزاء()المجازاة()الجكاب()جكاب الجزاء()جكاب ى الركف الجكابي:أطمقت عممصطمحات  -3
 ()جممة الجزاء()جممة الجكاب(.الشَّرط()جزاء الشَّرطالمجازاة()جكاب 

()العمؿ المشركط()الفعؿ الشَّرط: )شرط()فعؿ الشَّرططمقت عمى الركف فعؿ أمصطمحات  -4
 ي(.الشَّرط

)جزاء()جكاب()جكاب الجزاء()فعؿ : الشَّرططمقت عمى الركف فعؿ جكاب مصطمحات أ -5
 (.الشَّرطالجزاء()فعؿ الجكاب()فعؿ جكاب 

                                                           
 .3/1274المرادم، تكضيح المقاصد كالمسالؾ، - (1)
(، أنماط الشَّرط عند طو حسيف: دراسة نحكية نصية، عمـك المغة، دار 1999محمكد، أشرؼ ماىر) - (2)

 .181ك182،ص 4، ع2غريب، القاىرة، مج 
 .76اة العرب، صأبك أكس الشمساف، الجممة الشَّرطية عند النُّح - (3)
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جازاة()حركؼ ؼ المجزاء()حر )حرؼ الجزاء()حركؼ ال:دكاتأطمقت عمى األمصطمحات -6
()اسماء الشَّرطلجزاء()اسـ ()اسـ المجازاة()اسـ االشَّرط()حركؼ الشَّرطالمجازاة()حرؼ 

()أداة الجزاء()كممات الجزاء()كممات المجازاة()كًمـ رطالشَّ دكات ()أالشَّرط()أداة الشَّرط
 كالجزاء(. الشَّرطية()حركؼ الشَّرط()الكممات الشَّرط()كًمـ الشَّرطالمجازاة()كممة 

لى و إ، كيبدك أف مرد ذلؾ كممع بعضيا البعضا سبؽ تداخؿ المصطمحات مَّ م كنالحظ
 تعدد المدارس النحكية كاختالؼ أئمتيا كشيكخيا.

 أم أسموب ؟ ( جممة الشَّرط: مصطمح ) ًياثان

كمثار ذلؾ الخالؼ  في  ،اسمكبن ي جممة أـ أالشَّرطفي ككف بنية التركيب  النُّحاةاختمؼ 
ة؛ ة كظرفيَّ ة كشرطيَّ ة كاسميَّ أـ ىي جممة فعميَّ  ،ةة أـ اسميَّ أىي جممة فعميَّ  :ه إلى تقسـ الجممةمردٌ 

ة( غير الجممة ة كالظرفيَّ يَّ الشَّرطلؾ جممتاف أخرياف)كذلؾ ألف فريؽه منيـ رفض بأف تككف ىنا
. يككف األسمكب ىك األكثر دقةن  بذلؾ قدك  ة.ة كاالسميَّ الفعميَّ   كاستعماالن

د كنعني بالمفي ،ق(: " اعمـ أٌف المفظ المفيد يسمى كالمنا كجممة761يقكؿ ابف ىشاـ )ت:
أٌف  :رلتأال  ،كالـ جممة كال ينعكس فكؿٌ  ،كأف الجممة أعُـّ مف الكالـ حسف السككت عميوي ما

ك( يسمى جممة :نحك جممًة )قاـ زيده( في قكلؾ كال يسمى كالمنا ؛ ألنو ال  ،" )إف قاـ زيدي قاـ عمره
ثـ الجممة تسمى اسمية إف بدئت  ،ككذلؾ القكؿ في جممة الجكاب ،يحسف السككت عميو

يـ الجممة الفعمية كاالسمية " كأٌما في تقس :ق(1382، كيقكؿ األستاذ ماٌل حسف )ت:(1)باسـ..."
ية الشَّرط، كفي قكلو عف (2)ية كالظرفية فيما داخمتاف في الحقيقة في الجممة الفعمية"الشَّرط

استحؽَّ  عمييا أف تعدَّ قسمنا برأسيا؛ الشَّرطية: فإنيا إف استحقت بدخكؿ الشَّرطكالظرفية: " أٌما 
كأداة النفي كالحركؼ المشبية بالفعؿ كغيرىا  ،زكج أك فردرديد. نحك: العدد إٌما دخكؿ أداة التَّ ب

                                                           
(، اإلعراب في قكاعد اإلعراب،تح: عمي فكدة، عمادة شؤكف 1981ىػ(،)761ابف ىشاـ، جماؿ الديف)ت:  - (1)

 . 35 -31المكتبات، جامعة الرياض، السعكدية، ص 
(، حاشية جامع الفكائد عمى حؿ المعاقد بشرح متف القكاعد في 2010ىػ(،)1382حسف، ماٌل )ت:  - (2)

ف ىشاـ األنصارم، تصحيح: زيف العابديف اآلمدم، رتبو: محمد ىادم المارديني، دار الكتب اإلعراب الب
 .35العممية، بيركت،ص
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، كىذا نجده في قكؿ الزَّمخشرم ،. كذىبت طائفة إلى أٌف الجممة كالكالـ مترادفاف(1)فتكثر األقساـ"
، كألفَّ بينيما عمكمنا ؛ إذ شرطو اإلفادةمف الكالـكالصكاب أنيا أعُـّ  (2)قاؿ:" كيسمى جممة "

ا  .كخصكصن

 جممة الشَّرط جممة يقكلكف تسمعيـ كليذاق( في المغني:" 761ؿ ابف ىشاـ)بخالفيا قا
 المركب القكؿ الجممة فحدٌ  ىذا كعمى، (3)"بكالـ فميس امفيدن  ليس ذلؾ ككؿ الصمة جممة الجكاب

 نعمـ األنَّ  قاؿ .الترادؼ اختار ثـ .القكاعد شرع في الكافيجي العالمة شيخنا بو أفصح كما
 وإنٌ  :كقاؿ ،الجيش ناظر ذلؾ اختيار إلى كسبقو .الجممة عميو يطمؽ ال مركب كؿٌ  أفَّ  بالضركرة

 أك اجكابن  أك اشرطن  الكاقعة مف ذكر ما عمى الجممة إطالؽ كأما :قاؿ ،النُّحاة كالـ يقتضيو الذم
 ،كاف ما باعتبار عميو الجممة فأطمقت ؛قبؿي  جممةن  كاف منيا كالن  ألفَّ ؛  مجازم فإطالؽ صمة

 كانكا يـأنَّ  إلى انظرن  (4)، في قكلو تعالى} كآتك اليتامى أمكاليـ{البالغيف عمى ليتامىا كإطالؽ
كال فرؽ  ،، كيقكؿ الدكتكر ميدم المخزكمي " فكاف عندم رأياف أجدىما صحيحيف(5)"كذلؾ

ف كاف األسمكب سيغمب؛ ألف فيو جممتيف فعؿ   .(6)كجكابو" الشَّرطبينيما، كا 

كمف  ،الشَّرطيدم المخزكمي أف األسمكب يطمؽ عمى بنية كيتضح مف كالـ الدكتكر م
الفكر كاالستقراء يتضح لنا بأف األسمكب ىك األقرب بأف يطمؽ عمى بنية خالؿ تتبعنا لما سبؽ ب

 .الشَّرط

ا ثابتنا لمتعبير عف  ،فمصطمح )األسمكب( مناسبي لكؿ كالـو انتظمت ألفاظو متخذة منيجن
، (7)ريقة فيو "ظـ كالطَّ رب مف النَّ (: " األسمكب الضَّ 471اني)ت:قاؿ عبد القاىر الجرج ،معانييا

                                                           
 .35السابؽ،ص - (1)
 .23الزمخشرم، المفصؿ،ص - (2)
 .1/490ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (3)
 .2سكرة النساء: - (4)
 .1/56السيكطي، ىمع اليكامع، - (5)
ـ(، أسمكب الشَّرط بيف التعقيد كالَّتيسير )قراءة نقدية معاصره(، مجمة التراث، اتحاد 2004المعرم، شكقي) - (6)

 .116، ص95كتاب العرب، دمشؽ، د.مج، ع
 .469-468ىػ(،ص471الجرجاني، عبد القاىر)ت: - (7)
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 الَّتية قة الفنيَّ ير ريقة فيو فيي الطَّ ، أٌما الطَّ (1)ا"األلفاظ بعضيا ببعض تعمقنا نحكيِّ  فالنظـ ىك تعمؽ
ة في نيَّ راكيب كاألسمكب عالقةه تزامفالعالقة بيف التَّ  ،(2)ركيب طاقةن جمالٌية ألداء المعانيتمنح التَّ 
  .الشَّرطكىذا ما ينطبؽ عمى أسمكب  .ةالليَّ ة كالدٌ حكيَّ راكيب منتظمة مف الناحية النَّ ككف التَّ 

ر عف ، الذم يعبٌ (3)راسات الحديثة( أصبح شائعنا في الدٌ الشَّرطفمصطمح )أسمكب 
 ة األخرل.حكيَّ ة، كاألساليب النَّ حكيَّ بيف األبكاب النَّ  الشَّرطتصنيؼ 

الجممة فمو دالالت متقاربة مع بعضيا البعض، مما أدل إلى استعماؿ ىذا أٌما مصطمح 
 .يالشَّرطالمصطمح في كثير مف األساليب، كمنيا األسمكب 

 ) جممة واحدة أم جممتان؟(. الشَّرط: بناء جممة ثالثًا

فقد ة، ىؿ ىي جممة كاحدة أـ جممتاف ؟ يالشَّرطفي نظرتيـ إلى الجممة  النُّحاةتذبذب  
ية اسمية الشَّرطفيؿ الجممة  ،االسمية كالفعمية :الجممة إلى قسميف –كما ىك معركؼ  النُّحاةقسـ 

 أـ فعمية؟

، مثؿ: بتدأمشرط ك  اسـية تككف اسمية إذا كاف صدرىا الشَّرطأف الجمؿ  النُّحاةفقد ذكر  
ىا كأنيا جممة فعمية إذا كاف صدر  ،معمكؿ لفعمو رأك اسـ شرط غي ،مف يدرس دركسو ينجح

، أك اسـ شرط معمكالن لفعمو قاؿ  ،، مثؿ: إف تدرس تنجح، أك مف يدرس ينجححرؼ شرط كفعالن
 ،فال عبرة لما تقدـ عميو مف الحركؼ ،الجممة المسند أك المسند إليو دابف ىشاـ: " مرادنا بصد

. كمف كما زيد قائمنا ( اسميو ،كلعؿ أباؾ منطمؽ ،كأزيد أخكؾ ،فالجممة مف نحك ) أقائـ الزيداف
ف قاـ زيد،نحك ) أقاـ زيد  .(4)كىاٌل قمت ( فعمية ،كقد قاـ زيد ،كا 

                                                           
 .93،87،81،55نفسو، ص  - (1)
 .49-44القاىرة،صـ(، األسمكب،د.ط، مكتبة النيضة المصرية، 2003الشايب، أحمد) - (2)
 .175، نير، ىادم، ص307المخزكمي، ميدم،ص - (3)
 .2/492ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (4)
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فقاؿ: " كالجممة عمى أربعة  ،أقساـ الجممة ىا مف، فقد عدَّ ق(538)ا الزمخشرمأمَّ 
كىي في الحقيقة  ،، كذكر ابف يعيش بأنيا قسمة لفظية(1)فعمية كاسمية كشرطية كظرفية" :أضرب
 .(2)ية في التحقيؽ مركبة مف جممتيف فعميتيفلشَّرطا، ألف كاسميةفعمية  ،ضرباف

مخشرم كغيره " كزاد الزَّ  :ة حيث قاؿقبيؿ الجممة الفعميَّ  ىا مفعدٌ  ق(761)ت:كابف ىشاـ 
 ،كالجزاء عبارة عف جممتيف الشَّرط . كذكر بأفَّ (3)كالصكاب أنيا مف قبيؿ الفعمية" ،يةالشَّرطالجممة 

 .(4)تربط بينيما األداة

 اأمَّ  ا،ثانكين  أك اأكلين  اتركيبن  مركبة تككف أف اإمَّ  المركبة الجممة: ق(606)ت:ازمالرَّ كيقكؿ 
 الرتبة في أقدـ االسمية الجممة أف كاألشبو الفعمية، أك االسمية الجممة فيي اأكلين  اتركيبن  المركبة

 االسمية ممةفالج المركب، عمى مقدـ كالبسيط مركب، كالفعؿ بسيط االسـ ألف الفعمية الجممة مف
 أصيؿ غير االسـ ألفَّ  أقدـ؛ الفعمية بؿ: يقاؿ أف كيمكف الفعمية، الجممة مف أقدـ تككف أف يجب
 ثانكيا تركيبا المركبة كأما االسمية، الجممة مف أقدـ الفعمية الجممة فكانت غيره، إلى يسند أف في
 الشمس: »قكلؾ ألف «مكجكد فالنيار طالعة الشمس كانت إف: »كقكلؾ يةالشَّرط الجممة فيي

 الجممتيف، إحدل في الشَّرط حرؼ أدخمت ثـ أخرل، جممة «مكجكد النيار: »كقكلؾ جممة «طالعة
 كتعالى سبحانو كاهلل كاحدة، جممة مجمكعيما مف فحصؿ األخرل، الجممة في الجزاء كحرؼ
 (5).أعمـ

 :في جممتيف الشَّرطمدار ، ىك أف الشَّرطفي باب  النُّحاةائعة في كتب كمف األخطاء الشَّ 
ربطت  الَّتي الشَّرطأداة  ا إلىككٌؿ منفردة عف صاحبتيا كلـ يمتفتك  ،كجممة الجزاء الشَّرطجممة 

داة تحدثيا األ الَّتييستثنى منيـ الذيف فطنكا إلى ظاىرة التحكيؿ  ،الجممتيف فصارتا جممة كاحدة
   .يةالشَّرط في الجممة

                                                           
 .229/ 1ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (1)
 .1/229السابؽ،  - (2)
 .2/492ابف ىشاـ، مغني المبيب،   - (3)
 .1/131السابؽ،  - (4)
، دار إحياء التراث 3مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير، طىػ(، 1420ىػ(،)606الرازم، فخر الديف )ت:  - (5)

 .1/50العربي، بيركت،
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ليا بابنا فيو مف التفصيؿ سٌماه: )باب جعؿ  ق( عقد471عبد القاىر الجرجاني )ت:
 إفٌ : نقكؿ كلكنا جممتاف، كالجزاء الشَّرط أف ىذا كًكزافي  الجممتيف بمنزلة الجممة الكاحدة(، يقكؿ: "

 صارت حتى باألخرل، إحداىما يربط معننى الكالـ في دخؿ حيث مف كاحدة، جممة حكـي  حكمىيما
، تأتني إف: قمت فمك الفائدة، بو تحصؿ أف امتناع في المفردً  االسـ بمنزلة لذلؾ الجممة  لـ كسكتَّ

، زيد: قمت إذا تفيد ال كما تفدٍ   فسالنٌ  في منكيِّا كاف كال ،فعالن  كال آخر اسمنا تذكر فمـ كسكتَّ
 .(1)"الحاؿ دليؿ مف معمكمنا

 مف صكر تركيب الكممات فأطمقكا عمييا لفظ الجممةكف عند أبسط صكرة حكيٌ لقد كقؼ النٌ 
 الذيف أف سبؽ مما يتضح كىكذاكعٌرفكىا بأنيا تركيب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل، 

 معنى مف كجميكرىـ النحكييف جمة عميو اصطمح ما خالفكا الخبر ىما امعن  كالجكاب الشَّرط جعمكا
 يتـ ال كحده الشَّرط ألفَّ  إال المذىب ىذا يذىبكا لـ كىـ حكالنٌ  في لو نظير ال بما كاءكجا الجممة
 قائمة مستقمة جممة كالجكاب الشَّرط مف كالن  أف مع اخبرن  الجميع كجعمكا جكابو إليو فشدكا المعنى
 متالزمتاف كىما متالزمتيف كانتا كلما األخرل عمى إحداىما ترتبت لما الشَّرط أداة كلكال بنفسيا
 كالخبر المبتدأ كتالـز كتالزميما اإلعراب مف محؿ منيما لكؿ يككف أف يمنع ما كليس معنى

 أداة كدخكؿ اإلعراب في التالـز يقتضي ال معنكم تالـز كىك كصمتو المكصكؿ االسـ ككتالـز
نما الكاحدة الجممة في المركبيف بيف اإلسنادية العالقة يفؾ ال الشَّرط  أك الجممتيف بيف يجعؿ كا 

 معنى كىك الجكاب معنى أف عمى لتدؿ تدخؿ الشَّرط أداة أف أم معنكم تالـز عالقة الكحدتيف
 معنى كىك األصؿ في أيضا بنفسو مستقؿ آخر معنى تحقؽ إذا إال يتحقؽ ال بنفسو أصال مستقؿ
 كالكالـ القكؿ سمؼ كما لمجممة امرادفن  الكالـ جعؿ الذم كىك نفسو مخشرمالزَّ  أفَّ  كحسبنا،الشَّرط
 كىما الشَّرط حرفا الحركؼ أصناؼ كمف فقاؿ النُّحاة كسائر جممتيف لمشرط جعؿ المفيد ىك عنده
 .(2)"جزاءن  ةالثَّانيك  شرطا األكلى فيجعالف جممتيف عمى يدخالف كلك إف

قكاؿ: " في قكلو الذم يعٌد مف أنسب األ ق(471)ت:كيقكؿ الشيخ عبد القاىر الجرجاني
 تعقد فزئيالج سبيؿ الكاحدة، الجممة بمنزلة بمجمكعيما كجعميما ىذا، في الجممتيف سبيؿ أفٌ  كاعمـ

                                                           
ىػ(،)د.ت(، أسرار البالغة، تح: محمكد محمد شاكر، د.ط، مطبعة المدني، 471الجرجاني، عبد القاىر) - (1)

 .111القاىرة، دار المدني، جدة،ص
 .56ابف ىشاـ، رسالة المباحث المرضية، ص - (2)
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 ال كالحاؿ كالٌصفة الخبر يككف فكما... حاالن  أك صفةن  أك اخبرن  المجمكع يجعؿ ثـ الجممة، منيما
 في ال الجممتيف مجمكع في الشَّرط يككف كذلؾ أحدىما، في ال يفالجزئ مجمكع في محالة

ذا. إحداىما كيتابع (1)..."سكاء مثمو تجده فإنؾ العطؼ، في فاحتذه ،الشَّرط في ذلؾ عممت كا 
" :  كذلؾ ،بو يعتبر أصالن  المعنى ىذا مف كالجزاء الشَّرط في يصنع ما يجعؿ أف كينبغي قائالن

 شرطا، بمجمكعيما اجعمن ثـ األخرل، عمى إحداىما عطفت قد جممتيف شئت، متى ترل، أنؾ
مىفٍ }: تعالى قكلو ذلؾ كمثاؿ ًطيئىةن  يىٍكًسبٍ  كى ٍثمان  بيٍيتانان  اٍحتىمىؿى  فىقىدً  يئان بىرً  ًبوً  يىٍرـً  ثيَـّ  ًإٍثمان  أىكٍ  خى  كىاً 
ًبينان  مىفٍ } -تعالى –كقكلو  ،(2){مي قىعى  فىقىدٍ  اٍلمىٍكتي  ييٍدًرٍكوي  ثيَـّ  كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًإلىى ميياًجران  بىٍيًتوً  ًمفٍ  يىٍخريجٍ  كى  كى
مىى أىٍجريهي   يدركو أف إلييا امقركنن  بيا بؿ االنفراد، عمى باليجرة فيو الحكـ يعٌمؽ لـ ،(3){ المَّوً  عى

 .(4)عمييا المكت

أنت طالؽ،  :في قكؿ القائؿق(: " 458)ت: (5)كيقكؿ القاضي أبك يعمي، ابف الفراء
  االستثناءبدليؿ أٌف  ،كطالؽ، أنو في حكـ الجممة الكاحدة، فالكاك تجعؿ الكالـ بمنزلة جممة كاحدة

 .(6)"الشَّرطككذلؾ  ،يرجع إلى الجميع

ية جممة قائمة بذاتيا إلى الشَّرطالمعاصركف بعضيـ إلى اعتبار الجممة  النُّحاةكماؿ 
، الجممة االسمية :أقساـ الجممة ثالثةكمنيـ فخر الديف قباكة الذم يقكؿ: " ،جانب الجمؿ األخرل

و بالفعؿ التاـ أك حرؼ غير مكفكؼ مشبَّ  ،أك اسـ فعؿ ،ك مؤكؿصدرىا اسـ صريح أ الَّتيكىي 

                                                           
، مطبعة 1(، دالئؿ اإلعجاز، تح: محمكد محمد شاكر، ط1992ىػ(، )471ني، عبد القاىر )ت:الجرجا - (1)

 .246المدني بالقاىرة، دار المدني جدة، ص 
 .112سكرة النساء: - (2)
 .100سكرة النساء:  - (3)
 .246الجرجاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، ص - (4)
الفراء، أبك يعمي: كاف عالـ عصره في األصكؿ كالفرركع كانكاع محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف  - (5)

الفنكف، كاف مف أىؿ بغداد، مكانتو ارتفعت عند القائـ كالقادر العباسييف. عندما كاله القائـ قضاء دار الخالقة 
كال يقصد  كالحريـ، كحراف كحمكاف، ككاف قد امتنع، كاشترط أف ال يحضر أياـ المكاكب، كال يخرج في االستقباالت

دار السمطاف، فقبؿ القائـ شرطو، مف تصانيفو: اإليماف، كاألحكاـ السمطانية، كأحكاـ القرآف، كعيكب المسائؿ، 
 .6/99كقدمة في األدب ككتاب الطب، ككتاب المباس، كغيرىا مف التصانيؼ، الزركمي، األعالـ، 

، 1و، تح: د. أحمد بف عمي المباركي، ط(، العدة في أصكؿ الفق1990ىػ(،)458أبك يعمي، القاضي)ت:  - (6)
 .1/669د.ف، 
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 الَّتيية كىي الشَّرطكالجممة  ،صدرىا فعؿ تاـ أك ناقص الَّتيمة الفعمية كىي كالجم ،أك الناقص
 .(1)صدرىا أداة شرط"

يتككف مف ثالثة أجزاء: " أداة  الشَّرطأٌمأ محمد حماسة عبد المطيؼ فذكر أسمكب 
 نُّحاةالفي معناىا ترابطنا جعؿ بعض  الشَّرطكجممة الجكاب، كتترابط جممة  ،الشَّرط، كجممة الشَّرط

كٌنيا في حقيقة األمر جممتاف عمقت أداة لك  ،يجعميا قسمنا مف أقساـ الجممة االسمية كالفعمية
 .(2)حكـ إحداىما باألخرل" الشَّرط

ذىب عبد السالـ ىاركف إلى أف قد ف ،ية جممة خبرية أـ إنشائيةالشَّرطالجممة  أٌما أفٌ 
ا فأسمكب ىذه ، فإذا كاف الجكاب خبرين رطالشَّ تحديد نكع ىذا األسمكب يقكـ عمى اعتبار جكاب 

ف كاف إنشائينا فأسمكبيا إنشائي ،ية خبرمالشَّرطالجممة   .(3)فميس إاٌل قيده فييا "  الشَّرطكأما  ،كا 

كىي قسـه قائـه بذاتو إلى ،ةية إنشائيَّ الشَّرطبينما يرل الدكتكر تماـ حساف:" أف الجممة  
  (4)الجممة التصريحية"جكار كؿ مف قسـ الجممة الطمبية كقسـ 

يكصؼ بالخبر أك مف باب الخبر، كقد يككف مف باب اإلنشاء، كالذم  الشَّرطفقد يككف  
ألنيا ال  ،فميس كذلؾ -الشَّرطفعؿ  -كالجكاب معنا، أٌما الجممة األكلى كحدىا الشَّرطاإلنشاء ىك 

 .(5)تفيد فائدة تامة، كال تحتمؿ صدقنا كال كذبنا"

 

 

                                                           
 .18، دار األفاؽ، بيركت،ص2(، إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ، ط1981قباكة، فخر الديف) - (1)
 .77عبد المطؼ، محمد حماسة)د.ت(، بناء الجممة العربية)د.ط(، دار غريب، القاىرة، ص - (2)
، مكتبة الخانجي، القاىرة، 5اإلنشائية في النحك العربي، ط ـ(، األساليب2001ىاركف، عبد السالـ ) - (3)

 .24مصر، ص
يرل الدكتكر تماـ حساف" أف الجممة العربية مف حيث المعنى فئتاف: الخبرية كأقساميا: )النفي، اإلثبات،  - (4)

ربية معناىا كمبناىا، (، المغة الع1994التأكيد(، كاإلنشائية كأقساميا: )الطمب، الشَّرط، اإلفصاح (. حساف، تماـ )
 .244د.ط، دار الثقافة، ص 

 .337، دار الفرقاف، اربد، ص2عباس، فضؿ )د.ت(،البالغة العربية فنكنيا كأفنانيا، ط - (5)
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 .ةيَّ ركيبالتَّ  الشَّرطبنية  المبحث الثالث:

كلٌما كاف  ،الشَّرط جكابجممة ك  الشَّرطجممة فعؿ ك  الشَّرطمف أداة  الشَّرطأسمكب يتككف  
ا سريعنا لكالـ  ،األسمكب يتككف مف ىذه األركاف الثالثة حكؿ أركاف  ،النُّحاةفإننا سنعرض عرضن

 .الشَّرطأسمكب 

 الشَّرطأواًل: أداة 

حك عمى النٌ  ،ثالثة أقساـ عمى تقسيـ الكالـ إلىمتقدمكف كالمتأخركف ال ،النُّحاةأجمع  
" فالكالـ اسـه كفعؿه كحرؼه جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿ... نحك  ق(180)ت:سيبكيو فعموالذم 

ا آالٌنحاة  عمى ىذا  أطمؽ ، كقد(1)ثـ كسكؼ ككاك القسـ كنحكىا..." خر كىك الحرؼ مصطمحن
 إما الكممة ألفَّ ؛" الربط أدكات: "الكممة أقساـ مف قسـ ىي الَّتي الحركؼ يسمكف النُّحاةاألداة: " 

مَّ  ذات، عمى تدؿ أف ما ،"حدث: أم" مجرد معنى عمى تدؿ أف اكا   كالمعنى الذات بيف تربط أف كا 
 .(2)"منيا المجرد

جاءت مقابؿ ما اصطمح عميو نحاة البصرة حركؼ  ،األداة كبيف ميدم المخزكمي أفَّ  
، كىذه األدكات (3)كيعني الككفيكف بيا ما يعنيو البصريكف بحركؼ المعاني" ،" األدكاتالمعاني

 ،الشَّرطصب،...، أدكات أدكات النَّ  ،أدكات الجـز ،أدكات الجر :تنتظـ في شكؿ مجمكعات
 الَّتيأك بحسب الداللة  ،كيككف انتظاميا بحسب العمؿ كاألثر الذم تحدثو في الحركة اإلعرابية

 .(4)يا الجممة بعد دخكلياتصطبغ ب

  .(5)مائـ، إذ ال يكتمؿ معناىا إاٌل بيا"كاألداة " ذات افتقار متأصؿ إلى الضَّ  

                                                           
 .12سيبكيو، الكتاب، ص - (1)
 .1/66عباس حسف، النحك الكافي،  (2)
، شركة مكتبة كمطبعة 2كالنحك، طـ(، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة 1958المخزكمي، ميدم) - (3)

 .310مصطفى البابي كأكالده، مصر، ص
ا -ـ(، أنماط الجممة الشَّرطية في األحاديث النبكية2012السعيد، بك عبد اهلل) (4) ، -صحيح البخارم نمكذجن

 .26رسالة ماجستير، كمية اآلداب كالمغات، الجزائر، ص 
 .126اىا، ص حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبن - (5)
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ا العاممة منيا ،كقد اىتـ النحكيكف بدراسة األدكات  لدييـ مف  فأغمب العكامؿ ،كخصكصن
فقامكا  ،مضارعضمف جكاـز الفعؿ ال الشَّرطأدكات  النُّحاةس كثيره مف فدر  ،يةالشَّرطاألدكات 

 .غير الجازمة الشَّرطالجازمة، كأدكات  الشَّرطأدكات  :بتقسيـ تمؾ األدكات إلى قسميف

فالعمؿ سمةه مف سماتيا ؛ ألنيا تختص بالدخكؿ عمى  ،العمؿ الشَّرطكاألصؿ في أدكات  
 ية كحكمنا عامنا مف أحكاميا.الشَّرطفأصبح الجـز أساس الجممة  ،األفعاؿ

ة الثَّانيفتككف األكلى سببنا ك  ،ىي كمماته كضعت لتعميؽ جممة بجممة :الشَّرطكأدكات 
الماضي إلى ألفَّ مف شأف أدكات الٌشرط نقؿ كلذلؾ يجب استقباؿ الفعميف بعدىا؛  ،متسببنا

ا لو ،االستقباؿ  .(1)كجعؿ المضارع خالصن

نيما تالزمنا تجعؿ بي الَّتي" الرابط بيف جممتيف ىي األدكات  :ق(751)ت:كقاؿ ابف القيـ
ا بيف الجممتيف ،كىي أربع أقساـ ،لـ يفيـ قبؿ دخكليا إٌما بيف ثبكت  ،أحدىا ما يكجب تالزمن

 الشَّرطكعكسو في المستقبؿ خاصة، كىك حرؼ  ،أك بيف نفي كنفي، أك بيف نفي كثبكت ،كثبكت
أعـ أدكاتيا ك  ،.. كليذا كانت أـ الباب.فإنيا تالـز بيف ىذه الصكر جميعنا ،البسيط كػ )إٍف(

  . (2)تصرفنا"

ات دمشيرنا إلى كح :لفظ البناء عف الجمؿ كررق( 180سيبكيو )ت:كعندما تحدَّث  
كيسمي الرماني)ت:  ،(3)فايا لبنات تتضاـ كتتراص في البنيأنَّ بو بيذا يؤكد كلعمَّ  ،ركيبتال

، (4)ة أخرل...")إٍف( تدخؿ عمى الجممة لتعقدىا بجمم" :عاقدنا فيقكؿ :داة الرابطةق( األ386
ق(: " لـ يختمؼ أحد مف المتقدميف كالمتأخريف في أصكؿ الكالـ أنيا 521كؿ البطميكسي)ت:كيق

كيسمى الحرؼ أداة  ،كالفعؿ كممة ،سـ كممةكيسمى اال ،ثالثة، اسـ كفعؿ كحرؼ جاء لمعنى

                                                           
، دار ىجر، 1(، شرح التسييؿ، تح: عبد الرحمف السيد كآخركف، ط672ابف مالؾ، جماؿ الديف)ت: - (1)

 .6/66القاىرة، 
 باختصار. 1/44ابف القيـ، بدائع الفكائد،  - (2)
 . باختصار.1/256سيبكيو، الكتاب،  - (3)
تح: عبد الفتاح اسماعيؿ شمبي، د.ط، دار  ىػ(،)د.ت(، معاني الحركؼ،386الرماني، أبك الحسف)ت:  - (4)

 .168النيضة، القاىرة، ص
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ؿ ابف مالؾ )ت: قك  ا فيكيممح كم ،الحرؼ المقابؿ لالسـ كالفعؿ النُّحاة، كاألداة عند (1)كرابطنا"
 :-أف لألداة شأننا ذا باؿ عنده -ق(672

ًسما طه قٌدما              شر  :فعميف يقتضيف              يتمك الجزاء، كجكابنا كي
(2) 

بأف األداة دالةه ضمنينا ؛ حيث جعؿ ضمنيتيا األكلى  ،كيصرح ابف مالؾ بالتضاـ صراحةن 
" : األدكاتث عف ق(  عندما تحدَّ 761اـ )ت:كقكؿ ابف ىش، (3)ة جكابنا كجزاءن الثَّانيفعالن لمشرط ك 

فالذات االسـ،  ،كحدث، كرابطة لمحدث بالذات ،ذات :المعاني ثالثة قالكا كدليؿ الحصر أفَّ 
 :ق(: " األدكات751، كجاء في بدائع الفكائد البف القيـ)ت:(4)كالحدث الفعؿ، كالرابطة الحرؼ"

ا لـ يفيـ قبؿ دخكليا"ىي الركابط بيف جممتيف تجعؿ بينيما  تالزمن
كيقكؿ السيكطي  ،(5)

، كيقكؿ (6)ق(: " كأعني باألدكات الحركؼ ما شاكميا مف األسماء، كاألفعاؿ كالظركؼ "911)ت:
ق(: " الحرؼ ال يدخؿ 911ق(، ينقؿ عنو السيكطي)ت:689)ت:(7)أبك طمحة بف فرقد األندلسي

كتكر تماـ حساف لألدكات فصالن الدٌ  كأفرد ، (8)يد"إنما فائدتو ربط المف ،فيعتٌد بو ،عمى غير مفيد
.. تككف األداة ىي العنصر الرابط بيف أجزاء الجممة كميا .قاؿ: " ،مف دراستو النحكية الجديدة

حتى يمكف لألداة عند حذؼ الجممة أف تؤدم المعنى كامالن كالذم نراه في عبارات مثؿ: )إٍف( 
 ،ىذه األدكات كمعنى الجممة كاممة كتحدده القرينة بالطبعذم تدؿ عميو فيككف الَّ  ،ك)لك(.. إلخ
أف  :أم ،أف يعٌبركا ما فيمكه بكضكح مف أٌف معاني األدكات ىي كظائفيا النُّحاةكحيف أراد 

                                                           
ـ(، االقتضاب في شرح أدب الكاتب، راجعو: عبداهلل البستاني، د.ط، 1901ىػ(،)521البطميكسي)ت:  - (1)

 .19المطبعة األدبية، بيركت، لبناف، ص
 .58ابف مالؾ، ألفية ابف مالؾ، ص - (2)
 .226بية معناىا كمبناىا، صحساف، تماـ، المغة العر  - (3)
ىػ(،)د.ت(، شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب، تح: عبد الغني 761ابف ىشاـ، جماؿ الديف)ت: - (4)

 1/6الدقر، د.ط، الشركة المتحدة لمتكزيع، سكريا،
 باختصار. 1/43ابف القيـ، بدائع الفكائد،  - (5)
، اإلتقاف في عمـك القرآف، د.ط، الييئة المصرية العامة ـ(1974ىػ(، )911السيكطي، جالؿ الديف )ت:  - (6)

 .1/166لمكتاب، مصر،
ىػ(، سكف في مصر، كشرح الفصكؿ البف معط، 689أحمد بف محمد بف فرقد أبك مكسى األندلسي)ت: - (7)

ىػ(،)د.ت(، بغية 911معدكد في أصحاب الشمكبيف، ككاف أمثؿ في النحك مف البياء ابف النحاس. السيكطي)ت:
 .1/367الكعاة في طبقات المغكييف كالنُّحاة، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، د.ط، المكتبة العصرية، لبناف، 

 .1/15السيكطي، األشباه كالنظائر،  - (8)
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ىذه معافو حٌقيا أف تؤدَّل  :قالكا في تعبيرىـ عف ىذا الفيـ ،معناىا كظيفي ال معجمي
 .(1)بالحرؼ"

 ة أفَّ األداة:نستنتج مف اآلراء السَّابق

. ليس ليا معنى بذاتيا        مائـ إذ ال يكتمؿ معناىا فيي " ذات افتقار متأصؿ إلى الضَّ  ،أكالن
 .(2)إاٌل بيا"

 .يا جامدة ال تقبؿ التصرؼثانينا. إنَّ 

 ثالثنا. ربط الكالـ مع بعضو البعض، كىذا ما أطمقناه عمى األسمكب.

كألفت في شأنيا العديد مف المصنفات  ،دكاتبدراسة الحركؼ كاأل النُّحاةكقد عني  
األزىرية في أمثاؿ: )معاني الحركؼ لمرماني(، )كالجنى الداني في حركؼ المعاني لممرادم(، )

 عمـ الحركؼ لعمي بف محمد اليركم(، كغيرىا مف التصنيفات.

 (3)البساطة والتركيب:

ة كاحدة أك تككف مركبة فتككف إٌما أف تككف بسيطة أم مؤلفة مف كحدة حرفيَّ  الشَّرطأداة  
 النُّحاةكلقد صٌنؼ  ،الشَّرط)ما( فتصبح دالة عمى أم أداة تضاؼ ليا  ،مؤلفة مف ضميمتيف

 مف حيث معيار البساطة كالتركيب إلى: الشَّرطأدكات 

ذما( يقكؿ سيبكيو " كال يككف الجزاء في حيث كال في  :ما يجب أف يككف مركبنا .أ كىي )حيثما كا 
 .(4)ييضـٌ إلى كؿ كاحدة منيما )ما( "إٍذ حتى 

تصير بعد أف تمحؽ بيا  الَّتيكىي )متى، إٍف، أيف، أم(  :ما يجكز أف يككف بسيطنا أك مركبنا .ب
ٌما يقكؿ:  ،فالمتكمـ في زيادة ما أك تركيا مخٌير ،أٌياما ،أينما ،إٌما ،)ما(: متى ما إٍف تأتني آتؾ كا 

                                                           
 .125حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا، ص - (1)
 .126حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا،  - (2)

 .28عيد، بك عبد اهلل، أنماط الجممة الشَّرطية في األحاديث النبكية، صالس (3) - 
 .3/56سيبكيو، الكتاب، - (4)
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ا أىيِّاكأٌيا تكرـٍ  يكرٍمؾ كعميو جاء قكلو تعالى: }  ،نما تكف أكفكأبف تكف أكف كأي ،ي آتؾنٌ يى تً أٍ تى   مى
ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  فىمىوي  تىٍدعيكا  .(1){اٍلحي

)مىٍف( فال يجكز أف تركب معيا )ما( فال يصبح  :ما يككف بسيطنا غير مركب كىي أداة كاحدة .ج
 )مما(.

 :العمل النحوي

  الشَّرطالجازمة، كأدكات  الشَّرطأدكات  :ميفحسب عمميا إلى قس الشَّرطتصنؼ أدكات  
كنرل ذلؾ مف خالؿ كركدىا في  كتب  ،غير الجازمة، فاألدكات تكتسب أىميتيا مف حيث عمميا

ينما بكباب الجكاـز كالنكاصب، كغيرىا،  ،أفردت أبكابنا خاصة في األدكات الجازمة الَّتيالنحك 
 .الحديث عف األدكات غير العاممة اءث عنيا أثنيحديتـ ال األدكات غير الجازمة

 الجازمة:  الشَّرطالنكع األكؿ: أدكات 

كقد جمعيا ابف  ،(2)أياف، أيف، أم، أٌنى، حيثما، إذما ،إٍف، مىٍف، ما، ميما، متى 
 فقاؿ: ،ق( في ألفيتو672مالؾ)

 كاجـز بإٍف، كمىٍف، كما، كميما                       أٌم، متى، أٌياف، أيف، إٍذ ما 

 (3)كحيثما، أٌنى، كحرؼ إذ ما                           كإف، كباقي األدكات اسما

إذ، كمنيا ما  ،يجـز إاٌل بعد اتصالو بػ )ما( الزائدة، كىي: حيث ما ال الشَّرطكمف أدكات 
أٌنى، كمنيا ما يجكز  ،ما، ميما ،مف :اتصالو بػ )ما( عند استخداـ أداة شرط جازمة، كىي يمتنع
كالفعؿ الماضي  ،، كىي تجـز الفعؿ المضارع لفظنا(4)األمراف، كىي إف، أم، متى، أيف، أياففيو 
" ما يجازل بو مف  :أٌما سيبكيو فقاؿ في تقسيميـ ليذه األدكات، النُّحاةكقد اختمؼ  ،محالن 

                                                           
 .110سكرة اإلسراء: - (1)
جامعة أـ ، 1ـ(، شرح الكافية الشافية، تح: عبد المنعـ ىريدم، ط1982ىػ(،)672ابف مالؾ، جماؿ الديف)ت: (2)

حياء التراث ا ، ابف 3/1579، مكة،إلسالمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسالميَّةالقرل مركز البحث العممي كا 
 .3/71مالؾ، شرح التسييؿ، 

 .1/58ىػ(،)د.ت(، ألفية ابف مالؾ، د.ط، دار التعاكف، 672ابف مالؾ، جماؿ الديف)ت: - (3)
 .4/427حسف، عباس، النحك الكافي،  - (4)
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األسماء غير الظركؼ: مف، كما، كأييـ، كما يجازل بو مف الظركؼ: أم حيف، كمتى، كأيف، 
ذما" كأٌنى،   :أٌما المبرد فقسميا إلى .(1)كحيثما، كمف غيرىما إف، كا 

 األسماء، كىي: مف، ما، أم، ميما. .1

 حيثما. ،الظركؼ، كىي: أيف، متى، أٌنى .2

 .(3)((2)كىي: )إف، إذما ،جاءت بمعنى الَّتيالحركؼ  .3

 فقاـ بتقسيميا إلى: ق(761)ت:أٌما ابف ىشاـ

 حرؼ باتفاؽ، كىك إٍف. .1

 كىك إذما. ،ؼ عمى األصححر  .2

 ما، متى، أم، أيف، أٌياف، أٌنى، حيثما. ،اسـ باتفاؽ، كىي: مف .3

كذىب ،إلى أف )ميما( اسـ النُّحاةميما، " ذىب جميكر  :األصح، كىك الرأم اسـ عمى .4
فأٌما الجميكر فاستدلكا بعكد الضمير عمييا في  ،إلى أف )ميما( حرؼ (5)، كابف يسعكف(4)السييمي

 .(7)كقد عممنا أٌف الضمير ال يعكد إاٌل عمى اسـ" (6)ميما تأتنا بو مف آية { : }قكلو تعالى نحك

                                                           
 .3/56سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .334، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص2/46، المقتضب، المبرد، 3/56سيبكيو، الكتاب،  - (2)
 .2/46المبرد، المقتضب،  - (3)
ىك عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد بف أبي الحسف الخثعمي ثـ السييؿ النحكم المغكم، عالي القدر في  - (4)

،  1إنباه الركاة عمى أنباه النُّحاة،طىػ(، 1424عمـ العربية، كاف مكفكفنا، القفطي، جماؿ الديف ابك الحسف، )
 .2/162المكتبة العصرية، بيركت، 

ىك يكسؼ بف يبقي بف يكسؼ بف مسعكد بف يسعكف التجيبي، النحكم، إماـ العربية في المغة كالنحك، مف  - (5)
لمغة،د.ط، ـ(، البمغة في تراجـ أئمة النحك كا2000مصنفاتو، المصباح في شرح أبيات اإليضاح، الفيركز أبادم)

 .1/322دار سعد الديف، 
 .132سكرة األعراؼ:  - (6)
ـ(، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، تح: محمد 1974ىػ(، )761ابف ىشاـ، أبك محمد جماؿ الديف) - (7)

 .4/205، دار الفكر لمطباعة كالنشر، 6محي الديف عبد الحميد،ط
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الحرؼ)حرفاف(  :إلى ثالثة أقساـ الشَّرطأٌما األشمكني أحد شراح األلفية، فيقسـ أدكات  
 .(1)كىي مف كما، كميما عمى األصح( :كالظرؼ)المكاني كالزماني( كغير الظرؼ) أم أسماء

أسماء إاٌل )إٍف( فيي حرؼ  الشَّرطإلى أف كؿ أدكات  ق(911)ت:ا يذىب السيكطيبينم 
كال يكاد يككف بينيـ خالؼ في تقسيـ األدكات إاٌل ما كاف مف أمر )إذما( فبعضيـ ، (2)باتفاؽ

ف كانت غالبيتيـ تعٌدىا حرؼ شرط.  ردىا لمظرفية، كا 

ية الجازمة الشَّرطيعد األدكات  نجد عباس حسف الذم ،الحديثة المغكيَّةكفي المباحث   
ذما( فيما حرفاف  .(3)كميا أسماء ما عدا )إٍف كا 

 ىذه األدكات: كاكتفى بتقسيميا إلى طائفتيف: كلـ ييتـ ميدم المخزكمي بحرفية أك اسمية 

 إف، إذا، لك. :أصالة الشَّرطأدكات دالة عمى  .1

 .(4)...كيؼ، ،يافأ ،متى ،الكنايات، كىي كثيرة منيا: ما، مف، أم، أيف .2

كتختمؼ مف جية المعنى في داللة  الشَّرطكىذه األدكات تتفؽ في تعميؽ كقكع الجكاب عمى كقكع 
 كؿ كاحدة مف ىذه األدكات بمعنى معيف.

 (5)منيا: الشَّرطمور تتفق فييا أدوات أوىناك 

ياـ، فال تستعمؿ في ىي لإلب الَّتيمبيمة ؛ ألنيا إنما تجـز لتضمنيا معنى)إٍف(  الشَّرطأدكات  .1
 الشَّرطاألمر المتيقف مف المقطكع بو، فال يقاؿ: إف غربت الشمس، فجعؿ العمكـ في أدكات 

ا. الشَّرطكاحتماؿ الكجكد كالعدـ في   الكاقع بعد إف؛ ألنو نكع عمكـ أيضن

                                                           
، مطبعة 1عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، ط ـ(، حاشية الصباف1947الصٌباف، محمد عمي، ) - (1)

 .4/10االستقامة، القاىرة، 
 .4/321السيكطي، ىمع اليكامع،  - (2)
 .4/421حسف، عباس، النحك الكافي،  - (3)
 .433المخزكمي، ميدم، في النحك العربي نقد كتكجيو، - (4)
رىا عمى المعنى التفسيرم، دراسة تطبيقية عمى ، تحميؿ جممة الشَّرط كبياف أث2014حمد، كداد رياض،  - (5)

 .34سكرة البقرة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالميَّة، كمية أصكؿ الديف، غزة، ص



 ىىىىىىى            

 

47 
 

 ىاألولىالفصل

 ، كال بد مف دخكليا عمى فعميف مضارعيف تجـز لفظيما إف(1)داة منيا ال تدخؿ عمى اسـكؿ أ .2
ف، تجـز محميما، أك مختمفيف، فتجـز ا إف كانا مبنييف، أك فعميف ماضييكانا معربيف، كمحميم

ما إلى جممة اسمية تحؿ محؿ المضارع التاـ كتجـز محالن، كال  المضارع لفظنا، كالماضي محالن، كا 
 ؛ ألنو ال بد مف أف يككف مضارعنا أك ماضينا.ئنايككف محؿ األكؿ شي

مثالن في قكلو تعالى:}إف أمرؤه ىمؾ ليس  ،اسـ، فال بد مف تقدير فعؿ الشَّرطة إذا جاء بعد أدا .3
إف في اآلية عمى االسـ كىك  الشَّرط، فقد دخمت أداة (2)ا نصؼ ما ترؾ{يلو كلده كلو أخته فم

)أمرؤ( فال بد مف تقدير فعؿ، فنقكؿ: إف ىمؾ أمرؤ ىمؾ ليس لو كلد، كلو أخت فميا نصؼ ما 
 ترؾ.

ليا حؽ الصدارة في الجممة، كال يصح أف يتقدميا شيء مف  الَّتيمف األدكات  الشَّرطأداة  .4
مى الفعؿ أك الجكاب إال في حاؿ ككف الجكاب مضارعنا مرفكعنا، فيصح في معمكلو أف يتقدـ ع

معمكلة  الشَّرططعامنا إف تزرنا تأكٍؿ"، كما ال يجكز أف تككف أداة األداة، مثاؿ ذلؾ عند قكلنا: "
ية اسمنا، كالعامؿ قبميا حرؼ جر، أك مضافنا، كما في الشَّرطامؿ قبميا إال إذا كانت األداة لع

 قكلنا: "إلى مف تذىب أذىٍب" ك"عند مف تجمٍس أجمٍس".

، (ىؿ إف يشتد البرد تياجر الطيكر)بعد ىؿ االستفيامية، مثؿ:  الشَّرطال يصح أف تقع أداة  .5
 .(3)كيصح كقكعيا بعد ىمزة االستفياـ

 .(4)ية عمى)ال( الناىية، فإذا دخمت عمييا، أصبحت ال نافية، ميممة الشَّرطال تدخؿ األدكات  .6
أما، لكال، لما، كىي:) النُّحاةغير الجازمة كىي نكعاف: نكع غير جاـز باتفاؽ  الشَّرطثانينا: أدكات 

، فقم النُّحاةكمما، لكما(، كنكع يختمؼ  يؿه منو يعده جازمنا، كيقصر في اعتباره جازمنا أك غير جاـز
 .(5)دكف النثر، كىي: )إذا، كيفما، لك( الٌشعرجزمو عمى 

                                                           
قاؿ ابف مالؾ: "ككاف حؽ أداة الشَّرط أال يمييا إال معمكليا كغيرىا مف عكامؿ الفعؿ السالمة مف الشذكذ،  - (1)

ب كمبني كالمتعدم منو في عدـ اكتفائيا لمطمكب كاحد، فجاز أف يمييا لكنيا أشبيت الفعؿ لمدخكؿ عمى معر 
 .3/1598االسـ " ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية، 

 .176سكرة النساء: - (2)
 .4/421.حسف، عباس، النحك الكافي، 90الرضي، شرح الرضي عمى الكافية ص - (3)
  .4/398حسف، عباس، النحك الكافي،  - (4)
 .4/406، السابؽ - (5)
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ذا كانت أداكت ك   ي مف خالؿ الشَّرطالجازمة كغير الجازمة تتضمف المعنى  الشَّرطا 
يككف مف ناحية اإلعراب كليس مف  ،في الجكاب، يتبيف لنا أف الفرؽ بينيما الشَّرطتعمقيا بربط 
 ة الداللية. ناحية الكظيف

 (1):الشَّرطإعراب أدوات 

)إٍف ك إذ ما( عمى خالؼ في )إذ ما( كما  :كىما ،منيا ما ىك حرؼه  :الشَّرطأدكات  
، كىي: )مف كما كميما كأٌم ككيفما(، كمنيا ما الشَّرطتقدـ، كمنيا ما ىك اسـه مبيـه تضمف معنى 

، كمنيا ما ىك ظرؼ زماف (كأيف كأٌنى ، كىي )حيثماالشَّرطىك ظرؼ مكاف تضمف معنى 
 .كىي)متى كأٌياف(

 ،الشَّرطيككف منصكب محالن عمى أنو مفعكؿ فيو لفعؿ  ،فما دٌؿ عمى زماف أك مكاف 
فيي منصكبة محالن  ،يطمب مفعكالن بوك  ،لـ يستكًؼ مفعكلو الشَّرطك)مف كما كميما( إف كاف فعؿ 

)مف تجاكر  ،ي الصغر ينفعؾى في الكبر()ما تيحًصؿي فنحك:  ،الشَّرطعمى أنيا مفعكؿه بو لفعؿ 
ف كاف فعؿ  ،)ميما تفعؿ تيسأؿ عنوي( ،فأحسف إليو( الزمنا أك متعدينا استكفى مفعكلو،  الشَّرطكا 

فال مفر منو(، )مف  ،خبره، نحك: )ما يجئ بو القدر الشَّرطفيي مرفكعة عمى أنيا مبتدأ كجممة 
دَّ يجد(، )ميما ينزؿ بؾ مف خطبو فاحتممو (، )ما تىٍفعٍموي تىٍمقىوي(، )مف تىٍمقىوي فسمـ عميو(، )ميما يىجي

 تفعمكه تجدكه(.

كانت مفعكالن  ،(: تككف بحسب ما تضاؼ إليو، فإف أضيفت إلى زماف أك مكافك)أم 
ف أضيفت إلى مصدر كانت مفعكالن مطمقنا، نحك: )أمَّ إكراـو فيو، نحك: )أمَّ يكـ تذىب أذىبٍ  (، كا 

) ف أضيفت إلى غير الظرؼ كالمصدر، فحكميا كحكـ )مف كما كميما(، تككف  ،تيكًرـٍ أيكًرـٍ كا 
ٍد يىسيدٍ  ،مفعكالن بو نحك: )أمَّ كتابو تقرأ تستفد( ـٍ أيمَّتىو  .كمبتدأ في نحك)أمَّ رجؿو يىجي أمَّ رجؿو يخد

 تىخدٍموي(.

لإلضافة إلى مالزمة  ،مبنية، إاٌل )أٌيا( فيي معربة بالحركات الثالث الشَّرطككؿُّ أدكات  
 المفرد.

                                                           
ـ(، جامع الدركس العربية، تعميؼ كتصحيح: إسماعيؿ العقباكم، 2012الغالييني، مصطفى،) - (1)
 .176-175،ص2ط
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 الشَّرطفعل ثانًيا: 

 :(1)يشترط فيو سٌتة أمكر الشَّرطفعؿ  

ـٍ معو(. :أف ال يككف ماضي المعنى؛ فال يجكز . 1 يد أىٍمًس أىق  )إٍف قاـ زى

 (.ـٍ قي يى  الى  فٍ )إ أىك (ليقـٍ  فٍ )إ كىالى  (قيـ ًإف) يجكز فىالى  اطمبن  يككف الى  أىف . 2

اًمدن  يككف الى  أىف .3  (.لىٍيسى  ًإف) كىالى  (عىسى ًإف) يجكز فىالى  اجى

كنن  يككف الى  أىف .4  (.ـٍ قي يى  سىكؼ ف)إ يجكز فىالى  بتنفيس امىٍقري

كنن  يككف الى  أىف .5 ـى  قد ف)إ يجكز فىالى  بقد امىٍقري  (.ـٍ قي يى  قد ف)إ كىالى  (زيد قىا

كنن  يككف الى  أىف .6 ٍقري يٍستىٍثنى (يقـ لف ف)إ كىالى  (يقـ امَّ لى  ف)إ يجكز فىالى  نفي ًبحرؼ امى  لـ ذىًلؾ مف كى
ف} نىٍحك بيما اقترانو فىيجكز كىالى  نىٍحك ،(2){وي سىالىتى رً  تى غٍ مَّ بى  فىمىا ؿٍ عى فٍ تى  ـٍ لَّ  كىاً   ًفي ٍتنىةه فً  فٍ كي تى  كهي مي عى فٍ تى  ًإالَّ } كى

 .(3){األىٍرضً 

محالن إف ك  ،فإذا تكافرت األحكاـ السابقة في الفعؿ كجب جزمو لفظنا إف كاف مضارعنا
 كاف ماضينا.

 (4)ف:الَّتيإاٌل في ح بصكرتيا الكاممة ال محؿَّ ليا مف اإلعرابية الشَّرطالجممة 

ية بعدىا في محؿ جر الشَّرطكالجممة  ،ا مضافنا)إذا( فتككف ظرفن  الشَّرطتككف أداة األكلى: أف 
ِ َواْلَفْتُح إِذا جاَء  } :-تعالى -مضاؼ إليو، نحك قكلو َت َنْصُر َّللاه ٌْ ِ  النهاسَوَرأَ ْدُخلُوَن ِفً ِدٌِن َّللاه ٌَ

اباً   .(5){أَْفواجاً َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرهُ إِنهُه كاَن َتوه

                                                           
  -1/439ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب،  - (1)
 .67سكرة المائدة: - (2)
 .73سكرة األنفاؿ: - (3)
 .4/445حسف، عباس، النحك الكافي، - (4)
 .3-1سكرة النصر: - (5)
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  ،د مف يجعميا خبرناعن ،ية ىي الخبرالشَّرطكالجممة  ،ىي المبتدأ الشَّرطة: أف تككف أداة الثَّاني
 .(1)معنا ىما الخبر كالجكاب الشَّرطكقد قيؿ إف جممتي 

 الشَّرطثالثا: جواب 

ا لجعمو شرطنا  الشَّرطينبغي أف يككف جكاب   ، معنى ذلؾ أننا لك كضعناه (2)فعالن صالحن
كينطبؽ عميو  ،الشَّرطكىك بذلؾ يحتاج إلى رابط يربطو بفعؿ  ،لما أخؿ بالمعنى الشَّرطمكاف فعؿ 

 ،ال تككف شرطنا الَّتيكاحدة مف األمكر  جاء الجكاب فإذا ،الشَّرطي فعؿ ذكرناىا ف الَّتيركط الشُّ 
 .(3)فكجب عمى الجكاب بأف يقترف بالفاء

 ذلؾ إذا كاف ماضينا ك  ،فالجكاب "إذا جاء عمى األصؿ ال يحتاج إلى فاء لكي يقترف بيا 
 .(4)، أك مضارعنا مجردنا منفينا بال كلـ"كليس ماضي المعنى متصرفنا مجردنا مف قد كغيرىا

أك إذا  ،كجب عميو بأف يقترف بالفاء ،جممة اسمية الشَّرطحالة مجيء جكاب  كفي 
ْمَسْسَك " :كمف أمثمة ذلؾ قكلو تعالى الفجائية، ٌَ ُ ِبُضرٍّ َفََل َكاِشَف لَُه إَِّله ُهَو َوإِْن  ْمَسْسَك َّللاه ٌَ َوإِْن 

ٍء َقِدٌر   ًْ ٍر َفُهَو َعلَى ُكلِّ َش ٌْ ِدٌِهْم إَِذا ُهمْ وَ ...، كقكلو تعالى: "(5)"ِبَخ ٌْ َمْت أَ َئة  بَِما َقده ٌِّ  إِْن ُتِصْبُهْم َس

ْقَنُطونَ  ٌَ"(6). 

، ككاف في مبتدؤىا محذكؼجممة اسمية  بالفاء، فإف كاف الشَّرطكيجكز اقتراف جكاب  
اؼي بىٍخسنا كىالى في جممة الخبر مضارع ٌبو فىالى يىخى  رفع، كذلؾ نحك قكلو تعالى: }...فىمىف ييٍؤًمف ًبرى

رىىىقىا{
 كتقديره: فيك ال يخاؼ. .(7)

                                                           
 .488ابف ىشاـ، مغني المبيب،ص - (1)
، المرادم، تكضيح المقاصد كالمسالؾ في شرح ألفية ابف مالؾ، 3/1594ابف مالؾ، شرح الكافية، - (2)
3/1281. 
 .341ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب،  - (3)
 .3/1281المرادم، تكضيح المقاصد في شرح ألفية ابف مالؾ،  - (4)
 .17سكرة األنعاـ:  - (5)
(6) -  :  .36سكرة الرـك
 .13سكرة الجف:  - (7)
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مثؿ  ،الشَّرطارتباطو ب فكؿ جكاب يمتنع جعمو شرطنا فإف الفاء يجب أف تقترف فيو؛ ليعمـ 
دىقىٍت كىىيكى ًمفى  وي قيدَّ ًمف قيبيؿو فىصى ككنو ماضي المعنى، نحك قكلو تعالى:  }... إٍف كىافى قىًميصي

}  .(1)الكىاًذًبيفى

بُّكفى اهلل فىاتًَّبعيكني  :نحك قكلو تعالى ،ممة طمبيةكلك كاف الجكاب ج  } قيٍؿ إٍف كيٍنتيـٍ تيحي
ييٍحًبٍبكـٍ اهلل{
كذلؾ نحك  ،يجب اقترانيا بالفاء  ،، ككذلؾ الجممة الفعمية المتصدرة  بفعؿ جامد(2)

لىدنا مىاالن  ًمٍنؾى  أىقىؿَّ  أىنىا تىرىفً  ًإفٍ قكلو تعالى: }  بّْي فىعىسىى كىكى ٍيرنا ييٍؤًتيىفً  أىفٍ  رى نًَّتؾى  ًمفٍ  خى ييٍرًسؿى  جى مىٍييىا كى  عى
ٍسبىاننا ًعيدنا فىتيٍصًبحى  السَّمىاءً  ًمفى  حي لىقنا صى  .(3){زى

كذلؾ نحك قكلو تعالى: }  ،أك قد كجب ربطو بالفاء ،بالتنفيس الشَّرطكعند اقتراف جكاب  
فٍ  ٍيمىةن  ًخٍفتيـٍ  كىاً  ـي  فىسىٍكؼى  عى  ًمفٍ  لىوي  أىخه  سىرىؽى  فىقىدٍ  يىٍسًرؽٍ  ًإفٍ ، كقكلو تعالى: } (4){فىٍضًموً  ًمفٍ  المَّوي  ييٍغًنيكي
 .(5){قىٍبؿي 

ذا اقترف  لٍَّيتيـٍ  فىًإفٍ كجب اقترانو بالفاء، نحك قكلو تعالى: }  ب)ما، لف ( النافيتيف كا  ا تىكى  فىمى
ـٍ  مىا، كنحك قكلو تعالى: } (6){أىٍجرو  ًمفٍ  سىأىٍلتيكي يٍ  ًمفٍ  يىٍفعىميكا كى كهي  فىمىفٍ  رو خى ًميـه  كىالمَّوي  ييٍكفىري  .(7){ًباٍلميتًَّقيفى  عى

نحك ) إٍف تجيء فربما أجيءي( كنحك قكلو  ،كعند تصديره برٌب ككأنما كجب اقترانو بالفاء 
ًمي النَّاس قىتىؿى  فىكىأىنَّما اأٍلىٍرضً  ًفي فىسادو  أىكٍ  نىٍفسو  ًبغىٍيرً  نىٍفسان  قىتىؿى  مىفٍ  أىنَّوي تعالى: }   (8){عان جى

ا ألف يككف شرطنا فال حاجة إلى ربطو بالفاء، ألف بينيما مناسبة   ف كاف الجكاب صالحن كا 
ٍف تىعكديا نىعيٍد{ ،فظية تيغني عف ربطو بيال  .(10)"(9)نحك قكلو تعالى:  }كا 

                                                           
 .26سكرة يكسؼ:  - (1)
 .31سكرة آؿ عمراف:  - (2)
 .40-39سكرة الكيؼ  - (3)
 .28سكرة التكبة: - (4)
 .77سكرة يكسؼ:  (5)
 .72سكرة يكنس،  - (6)
 .115سكرة آؿ عمراف:  - (7)
 .32سكرة المائدة:  - (8)
 .19سكرة االنفاؿ:  - (9)
 .2/167ني، جامع الدركس العربية،الغاليي - (10)
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ككاف الجكاب  )إف أك إذا(، الشَّرطب )إذا( الفجائية، إف كانت أداة كقد تخمؼ فاء الجكا 
فٍ نحك: }  ،غير مقترنة بأداة نفي أك )إٌف(جممة اسمية   ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىدَّمىتٍ  ًبمىا سىيّْئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 

ابى  فىًإذىانحك: } ، ك (1){يىٍقنىطيكفى  كفى  ىيـٍ  ًإذىا ًعبىاًدهً  ًمفٍ  يىشىاءي  مىفٍ  ًبوً  أىصى  .(3)"(2){ يىٍستىٍبًشري

.كقد (4)ق( مف باب القبح170فقد عده الخميؿ )ت:، أٌما اجتماع )إذا( الفجائية مع )الفاء( 
تَّى}  :-تعالى -كقكلو ،كردت )إذا( ك)الفاء( في بعض اآليات القرآنية  يىٍأجيكجي  فيًتحىتٍ  ًإذىا حى

مىٍأجيكجي  دىبو  كيؿّْ  ًمفٍ  كىىيـٍ  كى ؽُّ  اٍلكىٍعدي  كىاٍقتىرىبى  * يىٍنًسميكفى  حى ةه  ًىيى  فىًإذىا اٍلحى اري  شىاًخصى كا ًذيفى الَّ  أىٍبصى  كىفىري
ٍيمىنىا يىا ٍفمىةو  ًفي كينَّا قىدٍ  كى ق(: فإذا جاءت 538، يقكؿ الزمخشرم )ت:(5){ ظىاًلًميفى  كينَّا بىؿٍ  ىىذىا ًمفٍ  غى

 :كيقكؿ النسفي في تفسيره ليذه اآلية ،(6)فيتأكد" الشَّرط)الفاء( معيا تعاكنتا عمى كصؿ الجزاء ب
( ساٌدة مسد )الفاء( تعاكنتا عمى كصؿ الجزاء الشَّرط)إذا المفاجأة( كىي تقع في المجازاة )

 .(7)كاف سديدنا" ،؛ فيتأكد كلك قيؿ: فيي شاخصة أك إذا ىي شاخصةالشَّرطب

 :الشَّرطالعامل في جزم جواب 

 يؤثر فيما يميو، فمنيا ما ،تترابط فيما بينيا الَّتيتظـ في الجممة مجمكعة مف الكممات، نت
أك يجره، كالفعؿ الذم يرفع الفاعؿ كينصب المفعكؿ بو،  أك يجزمو أك ينصبو ،بعدهما يرفع ف

تخفض  الَّتيكحركؼ الجر  ،تجـز الفعؿ المضارع الَّتيكأدكات الجـز  ،كالمبتدأ الذم يرفع الخبر
 ما يقع بعدىا مف األسماء، فيذا ما نقصد بو العامؿ أك المؤثر الذم يحدث تغيرنا فيما بعده.

كالفاعؿ كالمفعكؿ بو  ،بالرفع أك النصب أك الجر أك الجـز ،بموكمنيا ما يتأثر بما ق
.  كالمضاؼ إليو كالمسبكؽ بحرؼ جر كالفعؿ المضارع كغيرىا، يسمى معمكالن

                                                           
(1) -  :  .36سكرة الرـك
(2) -  :  .48سكرة الرـك
 .2/167الغالييني، جامع الدركس العربية،  - (3)
 . قاؿ: كزعـ الخميؿ أف إدخاؿ الفاء عمى إذا قبيح.3/64سيبكيو، الكتاب،  - (4)
 .97-96سكرة األنبياء:  - (5)
، دار الكتاب 3ىػ(، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ط1407ػ(،)ى538الزمخشرم، أبك القاسـ)ت:  - (6)

 .3/135العربي، بيرت،
ـ(، تفسير 1998ىػ(،)710النسفي، أبك البركات عبداهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف،)ت: - (7)

 . 2/420، دار الكمـ الطيب، بيركت،1النسفي)مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(، تح: يكسؼ عمي بديكم، ط
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كغيرىا مف  ،كمنيا ما ال يؤثر فيما بعده أك فيما قبمو مثؿ الحركؼ كيؿ كقد كسكؼ
 حركؼ المعاني.

 مصطمح العامل:

ة رة أف مصطمح العامؿ استقر بداللتو عمى المظاىر الصكتيَّ لميج الثَّانينجد في القرف  
ظير في  ،كىك مفيـك نحكم كصفيباقتضاء بعضيا البعض،  ،تمحؽ أكاخر الكممات العربية الَّتي

. كمف ثـٌ جرت كتب النحك (1)كتاب سيبكيو بالنظر إلى أنو الكتاب النمكذج في التحميؿ النحكم
ر مفيكـ العامؿ، فنجد الرماني يقرر ىذا المفيـك في حدكده جاءت بعد الكتاب عمى تقري الَّتي

" العامؿ ما بو يتقـك  :كيقكؿ الرضي، (2)بصفة مباشرة فيقكؿ: " اإلعراب تغير آخر االسـ لعامؿ"
فالعامؿ سبب الداللة عمى اإلعراب، كسبب الكصكؿ إلى المعنى  ،(3)المعنى المقتضي لإلعراب"

 ناصر الجممة.مف خالؿ تحديد العالقات بيف ع

كيرل األستاذ عباس حسف أٌف العامؿ عبارة عف تحديد كظيفي يتـ عف طريؽ بياف 
أسس التربية نظرية العامؿ عمى أساس يكافؽ  متاالعالمة اإلعرابية لمكممة حيث يقكؿ: " فقد ق

ينسب إلى محمكد أٌنو  :فبدؿ أف نقكؿ ،الحديثة لتعميـ المغة كضبط قكاعدىا كتيسير استعماليا
، استغنينا عف ىذا كمو برمز صغير يدؿ عميو ىك  فعؿ الكـر في قكلنا: أكـر محمكده الضيؼى

في آخر كممة )محمكده( أليس ىذا براعة أدت إلى اختصار الجيد، كعرفنا أٌف  الَّتيالضمة، 
، ىذا  امحمكدن  الفاعؿ مف خالؿ الفعؿ قبمو، كالذم ال يمكف أف يكجد لكحده بؿ يقتضي فاعالن
كعمى ىذا يككف الفعؿ ىك السبب في  ،يحتاج إلى أف نشير إليو بتمؾ الضمة في آخرهالفاعؿ 

ـٌ إلى كضع الرمز الصغير في آخره ،االىتداء إلى الفاعؿ فميس غريبنا  ،فيك السبب في اجتالبو ،ث
كيسمكنو مف  ،إٌف الفعؿ ىك الذم عمؿ الرفع في الفاعؿ، ألٌنو السبب في مجيئو :النُّحاةأف يقكؿ 

"أج    .  (4)ؿ ذلؾ عامالن

                                                           
 .13-1/12سيبكيو، الكتاب،  - (1)
، 23ـ(، الحدكد في النحك، تح: بتكؿ قاسـ ناصر، مجمة المكرد، بغداد، مج 1995الرماني، أبك الحسف) - (2)
 .37، ص1ع
  .1/60الرضي، شرح كافية ابف الحاجب،  - (3)
 .74-1/73حسف، عباس، النحك الكافي، - (4)
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  الخفض فيما يميو. الجـز أك صب أكالنَّ  فع أكىك ما يحدث الرَّ  :فالعامؿ 

 مصطمح الجزم: 

 .(1)فقد جزمتو" ،ال عكده فيو ،القطع، " ككؿ أمر قطعتو قطعنا :الجـز في المغة 

ال  كاألمر قطعو قطعنا ،كفي القامكس المحيط: " جزىمو يجًزميو قطعو كاليميف أمضاىا 
  .(2)دة فيو كالحرؼ أسكنو كعميو سكت"عك 

كفي االصطالح النحكم: جاء في )المساف( " أف الجـز في النحك سمي جزمنا لقطع  
سكانو"   .(3)اإلعراب عف الحرؼ كا 

ارىت ـى لً : قىاًئؿ قىاؿى  فىًإفكيقكؿ ابف الكراؽ: "   كىاتيىا( لـ) صى  تٍختىص الشَّرط كحركؼ كىأىخى
ٍزـً  ٍعرىاب؟ مف يرىىاغى  دكف ًباٍلجى ٍزـ أىف بىينا قد: لىوي  قيؿ اإٍلً كلو مف بيد الى  اٍلجى  ليىكيكف اٍلًفٍعؿ، عمى ديخي
رٌ  ًبًإزىاءً   ًفيوً  كأحدثت اٍلًفٍعؿ لىًزمت قد أًلىنَّيىا عاممة، العكامؿ ىىًذه تككف أىف كىكىجىب ااًلٍسـ، ًفي اٍلجى

نَّمىا معنى، ٍزـً  خصت كىاً  زىاءكى  الشَّرط أًلىف ًباٍلجى  أٍضرب، تضرب ًإف: كىقىٍكًلؾ جممتيف، يىٍقتىًضي اٍلجى
زىاء الشَّرط يىٍقتىًضيوً  مىا فمطكؿ ٍزـ، لىوي  اختير كىاٍلجى تىٍخًفيؼ حذؼ أًلىنَّوي  اٍلجى  (4)"كى

شرطنا كجزاءن،  ،فألنيا تقتضي جممتيف ،يةالشَّرط" كأما إٍف ق(:672)ت:كقكؿ ابف مالؾ 
نما عممت الجـز ألٌنو أخؼ م  .(5)ع اإلطالة"كا 

ة لمكالـ تتبع المعنى الذم ىك عمؿ لممتكمـ في الكالـ، ركيبيَّ فالبٌد أف نعرؼ أف الحالة التَّ  
 .(6)ىي طمب الخفة ،كعمة جـز أفعاؿ المجازاة

                                                           
 .12/97ابف منظكر، لساف العرب،  - (1)
(، القامكس المحيط، تح: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة 2005ىػ(،)817الفيركز أبادم، مجد الديف)ت: - (2)

 .1/1088، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت،8الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقكسي، ط
 .12/97ابف منظكر، لساف العرب،  - (3)
 .198حك،صالكراؽ، أبك الحسف، عمؿ الن - (4)
 . 4/57ابف مالؾ، شرح التسييؿ، (5)
(، جكاب الشَّرط كجكاب األمر في المغة العربية، دراسة تركيبية بالغية مقارنة 2009عباس، عبد الرؤكؼ ) - (6)

ا(، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية اآلداب، الجزائر،ص  .28)النص القرآني أنمكذجن
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 : الشَّرطعامل جزم جواب 

ا باألداة ،حك بأفَّ فعؿ الشرطالنَّ  ءاتفؽ عمما  إاٌل أٌنيـ اختمفكا في جـز  ،يككف مجزكمن
 كىناؾ عٌدة آراء لمعمماء في ذلؾ: ،جكاب الٌشرط

بما  الشَّرط، كينجـز جكاب الشَّرطأف األدكات تجـز فعؿ  ق(180)ت:ذىب سيبكيو الرأي األول:
 .(1)كينجـز الجكاب بما قبمو" ،" كاعمـ أف حركؼ الجزاء تجـز األفعاؿ :حيث قاؿ ،قبمو

كىك مذىب  ،مجزكماف باألداة الشَّرطكجكاب  الشَّرط: كذىب آخركف إلى أف فعؿ الثَّانيالرأي 
كما تقتضي فعؿ  ،الشَّرطتقتضي جكاب   طالشَّر في ذلؾ بأف أداة  ،يفمحتجٌ  ،جميكر البصرييف

 .(2)الشَّرطكجب أف تعمؿ في جكاب  ،الشَّرطككما كجب أف تعمؿ في فعؿ  ،الشَّرط

؛ القتضائيا الفعميف  الشَّرطممة : " إٌف العامؿ فييا كق(386)ت:السيرافي كينقؿ لنا الرضي قكؿ 
اقتضاءن كاحدنا، كربطيا الجممتيف: إحداىما باألخرل حتى صارتا كالكاحدة، فيي كاالبتداء في 

فٌ  ،الجزأيف، ككظننت  .(3)عممت في الجزأيف القتضائيما ليما" ،كأخكاتيما ،كا 

 كحده؛ لضعؼ األداة عف الشَّرطكالجكاب مجزكـ ب ،مجزكـ باألداة الشَّرطأف فعؿ  :الرأي الثالث
 ق(672)ت:كأخذ بيذا الرأم ابف مالؾ ،طالب لمجزاء، فال يستغرب عممو فيو الشَّرطك  ،عمميف

، خالفنا ال باألداة كحدىا، كال بيما، كال عمى الجكار ،الشَّرطحيث قاؿ: " كجـز الجكاب بفعؿ 
 .(4)ذلؾ" لزاعمي

 المجزكـ، فيك الشَّرطأم لمجاكرتو لفعؿ  ،مجزـك عمى الجكار الشَّرطأٌف جكاب  :الرأي الرابع

منيا قكلو تعالى: }كامسحكا برؤكسكـ ،كالحمؿ عمى الجكار أمثمتو كثيرة ،مالـز لو، ال ينفؾ عنو 
 عمرك، أبي قراءة كىي، بالخفض في أرجمكـ عمى قراءة مف قرأ بالخفض (5)كأرجمكـ إلى الكعبيف{

                                                           
 .3/62سيبكيو، الكتاب،  - (1)
ـ(، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف، 2003ىػ(،)577األنبارم، عبد الرحمف بف محمد )ت: - (2)

 .2/493، المكتبة العصرية، 1البصرييف كالككفييف، ط
 .4/91الرضي، شرح الرضي عمى الكافية، - (3)
 .3/79ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (4)
 .6سكرة المائدة:  - (5)
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 ألنو منصكبنا؛ يككف أف ينبغي ككاف كخمؼ، ،جعفر كأبي عاصـ، عف كيحيى كحمزة، كثير، كابف
كالذم نسب إلى  ،، فيذا ىك الحمؿ عمى الجكار(1){كأىٍيًديىكيـ كجيكىىكيـٍ  فىاٍغًسميكا: }قكلو عمى معطكؼ
 .(2)الككفييف

، كقاؿ ابف (3)مبني عمى الكقؼ الشَّرطأٌف جكاب ذىب أبك عثماف المازني : الرأي الخامس
 فعؿ بكاسطة الشَّرط جكاب في العامؿ ىك" إفٍ " إفَّ  في ذلؾ: " النُّحاةاء األنبارم بعد استعراض آر 

 بو، ال ،الشَّرط فعؿ كجكد عند الشَّرط جكاب في يعمؿ الشَّرط فحرؼ عنو؛ ينفؾ ال ألنو ؛الشَّرط
 بيما؛ ال كجكدىما، عند حصؿ إنما فالتسخيف كالحطب؛ القدر بكاسطة الماء تسخف النار أف كما
عند كجكد  الشَّرطإٍف ىك العامؿ في جكاب  ،فكذلؾ ىاىنا ،كحدىا بالنار حصؿ إنما التسخيف ألف
 .(4)ال أنو عامؿ معو" ،الشَّرطفعؿ 

تككف جازمة  الَّتيىي  الشَّرطذم نميؿ إليو مف خالصة اآلراء السابقة، ىك أف أداة كالَّ  
 في االصؿ. اكجكابو؛ القتضائيا ليم الشَّرطلفعؿ 

 :الشَّرطوفعل  رطالشَّ تقديم جواب 

 مف شيء تقديـ يجيزكف ال كلذلؾ الكالـ، صدر ليا الشرط أداة أفَّ  البصريُّكف إلى ذىب
ق(: إلى 189، كذىب الككفيكف كالكسائي )ت:(5)"عمييا الجكاب فعؿ كال الشرط، فعؿ معمكالت

 حيَّافاؿ أبك ، ق(6)تصب تزرنا إف خيرنا: نحك ،كجكابو عمى األداة الشَّرطفعؿ  معمكؿ جكاز تقديـ
 الجكاب فعؿ معمكؿ غير العرب مف سماع إلى التركيب ىذا إجازة كتحتاجق(: 745)ت: 
 بؿ ،حقيقة جكاب فعؿ ليس وأنَّ  ذلؾ غكسكَّ  ،تصب أتيتني إف اخيرن  نحك تقديمو يجكز فإنو المرفكع

 :أم -ـأكثرى قاؿ (،أتيتني إف اخيرن  تصيب) :كالتقدير ،محذكؼ كالجكاب ،التقديـ نية في ىك
                                                           

  .6سكرة المائدة: - (1)
ـ(، كشؼ 1994(،)543. الباقكلي، عمي بف الحسيف)ت:2/493األنبارم، االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، - (2)

يضاح المعضالت في نكت المعاني كاإلعراب كعمؿ القراءات، تح: د. محمد أحمد الدَّالي، د.ط،  المشكالت كا 
 . 340مطبعة الصباح، دمشؽ،ص

 .2/493األنبارم، االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ،  - (3)
 .2/497السابؽ،  - (4)
 .4/1879أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (5)
 4/1880السابؽ، - (6)
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 متكقؼ األكؿ عف اأبدن  ثافو  وألنَّ  ؛األداة عمى تقديمو يجكز ال ،اأيضن  الجكاب كال البصريكف
ق(: إلى جكاز تقديـ الجكاب إٍف كاف 285ق( كالمبرد )ت: 215، كيرل األخفش )ت: (1)"عميو

() :الفعؿ بعد حرؼ الجزاء ماضينا، نحك سكاء كاف بجكاز تقديمو  :كيرل األخفش ،قيٍمتي إٍف قيٍمتى
( أـماضينا  ( " ،مضارعنا، نحك: )قيٍمتي إٍف قيٍمتى ك)أقكـي إٍف قيٍمتى

ق( 248، كذىب المازني )ت: (2)
 .(3)إلى القكؿ: بػ " أٌف الجكاب يتقدـ إف كاف مضارعنا كيمتنع إف كاف ماضينا"

 ، عمى نحك" إٍف زيدي الشَّرطكفعؿ   )معمكؿ الشرط(األداةكتضاربت آراؤىـ في شأف تكسط  
يككف فاعالن لفعؿ مضمر يفسره  ،، فاالسـ الذم يتمكا األداة(4)إنما ارتفع باالبتداء" ،يأتؾ يكف كذا"

 :الشَّاعرنما يجيز الككفيكف أف يتقدـ معمكؿ الجزاء عمى الفعؿ كاستشيدكا بقكؿ يالفعؿ المذككر. ب

 (5)ذلؾ فاٍجزىًعي ا أىمكتو                     فإذا ىمكت فعندًفسن ال تٍجزعي إٍف مينٍ   

  (6)والجواب: الشَّرطإعراب 

ا الثَّانيكيككف األكؿ ماضينا ك  ،كماضييف ،كالجكاب مضارعيف الشَّرطيككف   ،مضارعن
جممة  الثَّانيك  ،كىك قميؿ، كيككف األكؿ مضارعنا أك ماضينا ،ماضينا الثَّانيك  ،كاألكؿ مضارعنا

 .الفجائية مقترنة بالفاء أك بإذا

نحك قكلو تعالى: } ًإف يىنتىييكا ييٍغفىٍر  ،كجب جزميما ،كالجكاب مضارعيف رطالشَّ فإف كاف 
مىؼى { لىييـ مَّا قىٍد سى
(7). 

                                                           
 .2/559.السكطي، ىمع اليكامع، 4/1858أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (1)
 .4/86، ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 2/66المبرد، المقتضب،  - (2)
 2/560السيكطي، ىمع اليكامع،  - (3)
 .3/113كيو، الكتاب، سيب - (4)
، الشاىد فيو: قكلو: "منفسنا"  نصب بفعؿ محذكؼ 2/133البيت بال نسبة في شرج األلفية البف عقيؿ، - (5)

ا بالرفع " إف منفس " حيث كقع االسـ  يفسره المذككر بعده، كىك مف شكاىد النحاة في باب االشتغاؿ. كركم أيضن
ا، تقديره: ىمؾ. كاالكثر أف يمي ىذه االداة  المرفكع بعد أداة الشَّرط الَّتي ىي " إف ا بفعؿ محذكؼ أيضن " مرفكعن

 الفعؿ.
 .175-172الغالييني، مصطفى، جامع الدركس العربية ص - (6)
 .38سكرة األنفاؿ:  - (7)
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 كرفع الجكاب ضعيؼ كقكلو:

ٍف يأتيا الى يىضيريىا مٍؿ فىٍكؽى طىكًقؾ إٌنيا                      ميطىبىعىةه مى  (1)فقمتي تىحَّ

ف كاف األكؿ ماضينا ا الثَّانيك  ،بكقنا بمـأك مضارعنا مس ،كا  جاز في الجكاب الجـز  ،مضارعن
كالرفع  ،كالجـز أحسف الشَّرطعمى أنيا جكاب  ،كالرفع. فإف رفعت كانت جممتو في محؿ جـز

ـٍ { الىيي ـٍ أىٍعمى ًزينىتىيىا نيكىؼّْ ًإلىٍيًي يىاةى الدٍُّنيىا كى . كمف الجـز قكلو تعالى: } مىٍف كىافى ييًريدي اٍلحى حسفه
(2). 

 : الشَّاعرمف الرفع قكؿ ك 

ًرـي          ف أتاه خميؿه يكـى مسألةو                             يقكؿي ال غائبه مالي كال حى  (3)كا 

" بجـز الجكاب كرفعو :كنقكؿ في المضارع المسبكؽ بمـ  ـٍ أقكـي  " إف لـ تقـ أقـ. إف لـ تق
 .ب محذكؼعمى أٌنو دليؿ عمى الجكاب كليس ىك الجكاب؛ ألٌف الجكا

ف كاف األكؿ مضارعنا ك  ماضينا )كذلؾ قميؿه كليس خاص بالضركرة كما زعـ بعضيـ(،  الثَّانيكا 
 :الشَّاعركقكؿ 

ا                     مني كما يسمعكا مف صالح دفنكا  (4)إف يسمعكا سبة طاركا بيا فرحن

ف كقع الما اضي المعنى، ، كذلؾ في حاؿ ككنو ليس مجـز محالن  ،ضي شرطنا أك جكابناكا 
ـٍ { نحك قكلو تعالى: } ًإٍف أىٍحسىٍنتيـٍ أىٍحسىٍنتيـٍ أًلىٍنفيًسكي
(5). 

                                                           
 . 154البيت مف الطكيؿ، كىك ألبي ذؤيب اليذلي في ديكاف اليذلييف ص - (1)

. كذلؾ ضعيؼ عند كالشاىد فيو قكلو ال يضيرىا ؛ حيث ج اء مرفكعنا، كىك جكاب الشَّرط، كالشَّرط غير ماضو
 جميكر النُّحاة.

 .15سكرة ىكد:  - (2)
، شرح شذكر الذىب: 3/66، كالكتاب:115البيت مف البسيط. كىك لزىير بف أبي سممى ديكانو ص - (3)
يقكؿ إف أتاه خميؿ" كتجكيز ىذا مرده أٌف  . كالشاىد فيو قكلو: " يقكؿ" مرفكعنا عمى نية التقديـ، كالتقدير: "1/451

 )إٍف( غير عاممة في المفظ.
، كشرح الكافية الشافية: 1/908البيت مف البسيط. كىك لقنعب بف أـ صاحب، مف شكاىد المغني:  - (4)
، كالشاىد فيو مجيء فعؿ الشَّرط )يسمعكا( مضارعنا، كمجيء الجكاب )طاركا ( ماضينا، فكجب جـز 5/134

 األكؿ.
 .7سكرة اإلسراء:  - (5)
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ـي المَّوي ًمٍنوي { ادى فىيىٍنتىًق مىٍف عى ف كاف الجكاب جممة مقترنة بالفاء، نحك قكلو تعالى: } كى  ،(1)كا 
، امتنع جزمو؛ ألف العرب التزمت رفعو بعدىا. كتككف جممتو كالتقدير: فيك ينتقـ،  في محؿ جـز

 .الشَّرطعمى إنيا جكاب 

ف كاف الجكاب جممة مقترنة بالفاء أك إذا عمى  ،كانت الجممة في محؿ جـز ،الفجائية كا 
ٍف  ،الشَّرطأنيا جكاب  ـي اٍلفىٍتحي كىاً  اءىكي كا فىقىٍد جى ـٍ نحك قكلو تعالى: } ًإٍف تىٍستىٍفًتحي ٍيره لىكي  .(2){تىٍنتىييكا فىييكى خى

 مالحظات: 

َـّ( بعد جكاب شرط جاـزإ .1 جاز فيو  ،ذا كقع فعؿه مقركفه بالكاك أك الفاء )كزاد بعضيـ أك ك ث
مستأنفةه. كجاز النصب بأف  بالعطؼ عمى الجكاب. كجاز فيو الرفع عمى أنو جممةه  ،الجـز

ـٍ أىٍك تيٍخفي  :كجكبنا، كىك قميؿ. كقد قرئت اآلية ضمرة م ا ًفي أىٍنفيًسكي ٍف تيٍبديكا مى ـٍ ًبًو المَّوي } كىاً  اًسٍبكي كهي ييحى
ٍف يىشىاءي { فىيىٍغًفري ًلمى
حيث قرأ عاصـ كابف عامر " فيغفري لمف يشاءي كيعذبي مف يشاءي" برفع الرَّاء ، (3)

َـّ  ،يحاسٍبكـ، جـز ألنَّو جكاب ،: " إف تبدكا " شرطكالباء عمى االستئناؼ، كحجتيـ أف قكلو كقد ت
، كقرأ الباقكف بالجـز فييما فيرفع فيغفري كيعذبي ع ،الكالـ مى تقدير ضمير: فيك يغفري كيعذبي

، كالنَّصب في " فيغفر" ضعيؼ ىنا كليس بقكم؛ ألنَّو إذا استكفى (4)عطفنا عمى يحاسٍبكـ بو اهلل 
 : الشَّاعركمف النصب قكؿ ، (5)الشرط الجزاء، ضعؼ النَّصب فيما بعد الجزاء

كاًنؼي أىليتىيؾ كتىٍستطارا           جيؼ    متى ما تٍمقىني فىٍردىيًف تىرٍ        رى
(6)  

كجكابو، جاز فيو الجـز كىك األكثر،  الشَّرطإذا كقع الفعؿ مقترننا بالكاك أك الفاء بيف فعؿ  .2
( ،كجاز النصب، كامتنع الرفع  ،فنا عمى تستقـعط ،بجـز تجتيد ،نحك: )إف تستقـ كتجتيد أكًرٍمؾى

                                                           
 .95سكرة المائدة:  - (1)
 .19سكرة األنفاؿ:  - (2)
 .284سكرة البقرة:  - (3)
، مؤسسة 5ـ(، حجة القراءات، تح: سعيد األفغاني، ط1997أبك زرعة، عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة) - (4)

 .152الرسالة، بيركت،ص
يضاح المعضالت - (5)  . 205في إعراب القرآف كعمؿ القراءات، ص الباقكلي، كشؼ المشكالت كا 
الجرجاكٌم، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف . كجاء في كتاب 32البيت لمعنترة في ديكانو،ص - (6)

، دار 1ـ(، شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك،ط2000(، )905محمد)ت:
 .2/565مع اليكامع، . كى2/506، الكتب العممية، بيركت، لبناف
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 الشَّرطامتنع الرفع ؛ ألنو يقتضي االستئناؼ قبؿ تماـ جممة ك  .كجكبنا ضمرةكبنصبو بأف م
كالجكاب، ألف الفعؿ متكسط بينيما. كذلؾ ممنكعه ؛ ألنو ال معنى لالستئناؼ حينئذ، كمف النصب 

 : الشَّاعرقكؿ 

ًئٌنةن               ـٍ ًرٍجمىوي ميطمى  (1)فىييٍثبتىيا في مستكل األرض يىٍزلىؽً   كمىٍف ال ييقٌد

أك كقع بعد تماـ  ،كلـ يقصد بو الجكاب ،الشَّرطكقع فعؿ مجرد مف العاطؼ بعد فعؿ  إف .3
عمى أنو جممو في مكضع  ،عمى أنو بدؿ مما قبمو، كجاز رفعو ،جاز جزمو ،كالجكاب الشَّرط

 : الشَّاعرقكؿ  الشَّرطالحاؿ مف فاعؿ ما قبمو. فمف الجـز بعد فعؿ 

ـٍ بىنىا في دً    جامىتى تىأتنىا تيٍمًم ٍزالن كنىاران تىأىجَّ طىبان جى  (2)ياًرنا                     تىًجٍد حى

 : الشَّاعركمف الرفع بعده قكؿ 

ٍكًء ناًره              تىًجٍد خيرى نارو عندىا خيري ميكًقدً             مىتى تأًتو تىٍعشك إلى ضى
(3)  

اعىٍؼ  :قكلو تعالى ،كالجكاب الشَّرطبعد تماـ  ،كمف الجـز كالرفع ٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى يىٍمؽى أىثىامنا * ييضى مى } كى
كبالرفع عمى أنو جممةه  .أنو بدؿه مف " يمؽى " بالجـز عمى ،، كقد قرئ " يضاعؼ"(4)لىوي اٍلعىذىابي {

 .(5)أك عمى أنو جممةه مستأنفةه  ،حاليةه مف فاعؿ " يمؽ "

 

                                                           
، كلـ يرد في كثير مف مراجع الشكاىد، 71البيت مف الطكيؿ. كقائمو زىير بف أبي سممى في ديكانو ص - (1)

كشرح األشمكني، كالتصريح، كأكضح المسالؾ، كالشاىد فيو قكلو: " فيثبتيا" منصكبنا ؛ حيث أكرده متكسطنا بيف 
 الشَّرط )ال يقدـ(، كالجكاب)يزلؽ(.

البيضاكم، ناصر الديف أبك  .3/183البيت مف الطكيؿ. كىك لعبد اهلل بف الحر الجعفي في ىمع اليكامع،  - (2)
، دار 1محمد عبد الرحمف المرعشمي، طىػ(، تح: 1418(، )685)ت:سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم

 .1/156، إحياء التراث العربي، بيركت
. 2/65. كالمقتضب،3/86، كقد كرد في  الكتاب، 70ة في ديكانو، صالبيت مف الطكيؿ. كىك لمحطيئ - (3)

. كالشاىد 166، ص: 5ـ(،الجمؿ في النحك، تح: فخر الديف قباكة، ط1995ىػ(، )170الفراىيدم، الخميؿ )ت: 
لىٍكالى ذىًلؾ لىكىافى تعش عمى  فيو قكلو: )تعشك(، رفع تعشك عمى معنى تأتو عاشيا فصرؼ مف النصب ًإلىى الٌرٍفع كى

 .  المجازاة جـز
 .69،68سكرة الفرقاف  - (4)
يضاح المعضالت في إعراب القرآف كعمؿ القراءات، ص - (5)  .979الباقكلي، كشؼ المشكالت كا 
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  :األول لوفي ختام الفص

  ،كما يتعمؽ بو مف قضايا نحكية الشَّرط ال بد أف نمفت النظر حكؿ أسمكب

فقديمنا كانت تدرس ضمف المسائؿ  ،قديمنا كحديثنا بالدراسة كالتفصيؿ النُّحاةتناكليا 
 حكية األخرل، كحديثنا أفردت ليا أبكابنا خاصة بالدراسة كالتحميؿ.النَّ 

و، فيك عبارة لو كيانو الخاص القائـ بذات الشَّرطكال بد أف نمفت النظر إلى أف أسمكب 
ما ال  ،تميزىا مف الناحية النحكية كالناحية الداللية الَّتيعف جممة قائمة بذاتيا ليا خصكصيتيا 

 يتيح لنا أف نضٌميا إلى جممة أخرل: الجممة الفعمية.

ا الشَّرطفي القضايا المتعمقة باألسمكب  النُّحاةكما اختمؼ  تختص  الَّتيي كخصكصن
القدامى،  النُّحاةكذلؾ مرٌده أف  ،كالجكاب الشَّرطعامؿ جـز فعمي في فاختمفكا  ،بالعمؿ النحكم

   .كحركفو الجـز في قضايا الجـز كأدكات الشَّرطتناكلكا 
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انيانفصم 
َّ
 انث

رطأدواث  
َّ
 ،اجلازمت وغري اجلازمت انش

قائضوأمثهتها يف شعر 
َّ
 .انن

 

 .النَّقائضثمتيا في شعر الجازمة وأم الشَّرطالمبحث األول: أدوات 

 .النَّقائضالجازمة وأمثمتيا في شعر  رغي الشَّرطأدوات  :الثَّانيالمبحث 
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 الجازمة: الشَّرطالمبحث األول: أدوات 

في ىذا  أتحدثسكؼ  ،بشكؿو عاـ الشَّرطفي الفصؿ األكؿ عف أدكات  بعد أف تحدثت 
اة مف أدكات،  خرج إلييا كؿ  أدت الَّتيلة كمعرفة الدال ،بالتفصيؿ الشَّرطالفصؿ عف أدكات 

 .الجازمة الشَّرطفي المبحث األكؿ أدكات  ، كسكؼ يتناكؿ الٌباحثالشَّرط

في الزماف المستقبؿ  الشَّرطالجازمة جميعيا في تعميؽ الجكاب عمى  الشَّرطتتفؽ أدكات  
 كىي: 

 إن:  .1

 كىافى  المَّوى  فىًإفَّ  تيٍخفيكهي  أىكٍ  شىٍيئنا ديكاتيبٍ  فٍ نحك قكلو تعالى: } إ ،بكسر اليمزة كسككف النكف
ًميمنا شىٍيءو  ًبكيؿّْ  ألنيا إذا كقعت في التركيب  ؛حتى ال تكاد تفارقو  ،، كىي أـ باب الجزاء(1){عى

فيي أبدان  ،كتعميؽ أحدىما عمى اآلخر ،الشَّرطي لـ تكف ليا كظيفة نحكية غير ربط طرفي الشَّرط
 الشَّرطتربط جممة فعؿ  ق(180)ت:كىي مبيمة عند سيبكيو ،رؽ المجازاةعمى حالة كاحدة ال تفا

ف ليا استعماالت ك فيك ،تتصرؼالباقية قد  الشَّرطبينما أدكات  ،كتصيرىا كالجممة الكاحدة ،بجكابيا
 .(2)كالمكصكلية كغير ذلؾ ،داللية مختمفة كاالستفياـ

ميما تكف صيغة فعؿ  –لجازمة ا الشَّرطكمف المقرر أف أداة  ،ك)إف( أداة شرط جازمة
ا نحك –أك جكابو  الشَّرط فمف حؽ  .) إف جئتني أكرمتيؾ (. )إف تًجٍئني أكٍرمؾ( :مستقبالن خالصن

ألنؾ تشترط فيما  ،فيي لمشرط في االستقباؿ ،)إف( أف يمييا المضارع الذم يدؿ عمى االستقباؿ
في كقكعيا فيي قد تتحقؽ أك ال  فاألفعاؿ المستقبمية مشككؾ ،يأتي أف يقع شيء لكقكع غيره

ذا جاء بعدىا ماضينا تكجيت داللتو إلى المستقبؿ غالبنا ال يقع إال عمى  الشَّرطألف  ،تتحقؽ. كا 
ٍف عيٍدتـي عيٍدنىا { :نحك قكلو تعالى، (3)فعؿ لـ يقع ، أم إف تعكدكا في المستقبؿ نعد. كمنو (4)} كا 

 قكؿ الفرزدؽ:

                                                           
 .54سكرة األحزاب:  - (1)
 .3/63سيبكيو، الكتاب،  - (2)
، 1، ع32شريف، مصر، مج(، الجممة الشَّرطية في شعر ابف الدمينة، مجمة جامعة ت2010البب،إبراىيـ ) - (3)

 .191ص
 .8سكرة اإلسراء:  - (4)
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ٍف نىًقدىٍت يىدى              (1)أطىاؼى ًبًو عىًطيَّةي فاٍستىدىارىاٍنيا             اهي فىزىؿَّ عى كا 

معيا  الشَّرطفيككف  ،كليس ماضي المعنى ليدؿ عمى الماضي ،مع )إف( الشَّرطكقد يأتي 
ًمٍمتىوي  فىقىدٍ  قيٍمتيوي  كيٍنتي  ًإفٍ ، كقكلو تعالى: } (2)بمعنى فرض الكقكع في الماضي ، كمف قكؿ (3){ عى

 جرير:

 (4)بأيَّاًمنا يا بف الضَّركًط فىتىٍعمىما           إٍف كيٍنتى جاًىالن      النَّاسالن سىأٍلتى مي

ف ىي أـ باب الجزاء    سببيف: لكا 

 ك غيرىا مف األدكات اسـ.باإلجماع أنيا حرؼ  .1

تص بعض المكاضع، فمف لمعاقؿ ك ما، كغيرىا يخ ،الشَّرطأنيا تستعمؿ في جميع صكر  .2
ف  ،تأتي في معافو معينة الَّتيكىكذا باقي األدكات  ،غير العاقؿلكميما  كحدىا  تصمح كا 
تقكؿ:  ،( أصؿ الجزاء، ألنؾ تجازم بيا في كؿ ضرب منو)إفٍ  فَّ : "إ، كلذلؾ قاؿ المبرد(5)لمجميع

ف تركب حمارنا أركبو ،)إف تأتني آتؾ(  .(6)"ثـ تصرفيا منو في كؿ شيء كليس ىكذا سائرىا ،كا 

يا ال تخرج عف باب الجزاء كغيرىا مف األدكات قد يخرج مف باب الجزاء إلى كما أن 
 .(7)غيره

ليو ذىب  ،ة كإف المكسكرةشرطيَّ  –كقد ترد )أف( المفتكحة اليمزة ساكنة النكف   كا 
؛ كذلؾ بسبب تكارد المفتكحة كالمكسكرة عمى المحؿ  ق(761)ت:كرجحة ابف ىشاـ ،الككفيكف

                                                           
 .191.ابف المثنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض، ص577الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،ص  - (1)
 .191البب، إبراىيـ، الجممة الشَّرطية في شعر ابف الدمينة، ص - (2)
 .11سكرة المائدة:  - (3)
 .52مثنى، كتاب النَّقائض، ص.ابف ال447جرير، ديكاف جرير،ص - (4)
، 1(، المباب  في عمؿ البناء كاإلعراب، تح: د. عبد اإللو النبياف، ط1995العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل) - (5)

 .2/50دار الفكر، دمشؽ، 
 .2/50. المقتضب، (6)
،  1الدركيش، ط (، عمؿ النحك، تح: محمكد جاسـ محمد1999ابف الكراؽ، محمد بف عبد اهلل بف العباس) - (7)

 .1/435مكتبة الراشد، السعكدية، 
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 ًإٍحدىاىيمىا فىتيذىكّْرى  ًإٍحدىاىيمىا تىًضؿَّ  أىفٍ } قكلو تعالى: بالكجييف  فقد قرئ ،الكاحد، كاألصؿ التكافؽ
  ،{ بكسر )إف( فيك شرطتىًضؿَّ  فٍ } إ:، فقد قرأ حمزة(2)، كبسبب مجيء الفاء بعدىا(1){ اأٍليٍخرىل

 . (3)كيككف قكلو: " فتذكر" مرفكعنا عمى إضمار )ىما(، أم: فيما تذكر إحداىما األخرل

 :الشَّرطعف غيرىا مف أدكات ية الشَّرطكىناؾ عدة أمكر تميزت بيا إف 

 أنيا تعتبر أـ باب الجزاء كما بينا ذلؾ فيما سبؽ. .1

)      :فال يجكز أف تقكؿ ،أف )إٍف( ال تعمؿ إال في المعاني المحتممة المشككؾ في كقكعيا .2
 .(4)ذا طمعت الشمس جئتؾ() إ :قكؿن كفلك  ،إف طمعت الشمس جئتؾ( ؛ ألف كقكعيا محقؽ

أك الالـ المكطئة لمقسـ، نحك قكؿ  ،الشَّرطكتسمى الـ  ،فتصبح لئف ،قد تقترف إف بالالـ .3
 جرير: 

مىٍيؾى ميجاًشعه      ميك         لىًئٍف راىىنىٍت عىٍدكنا عى ا كطاشىٍت حي مييالىقىٍد لىًقيىٍت نىٍقضن
(5) 

كلكف لفظ )إف(  ،إنما تجـز ما بعدىا بتقدير )إف( ،ءاستعممت في باب الجزا الَّتيأف األسماء  .4
، كليست كالحركؼ ،األصؿ أف تعمؿ األفعاؿك  ،ألنيا حرؼ ،بالمعنى كاستدالالن  ،حذؼ اختصارنا

 .(6)كلذلؾ كجب تقديرىا ،األسماء

 نحك قكؿ الفرزدؽ: ،يكثر اقترانيا بال النافية .5

كاًلبً        فإال تىعيديكا ال تجيئيكا كمنكـي               ٍيري القيركح الجى لىوي ًمٍسمىعه غى
(7)     

                                                           
 .282سكرة البقرة:  - (1)
 .1/53ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (2)
يضاح المعضالت في إعراب القرآف كعمؿ القراءات، ص - (3)  .200الباقكلي، كشؼ المشكالت كا 
 .1/440الزمخشرم، المفصؿ في صنعة اإلعراب،  - (4)
 .94عبيدة، كتاب النَّقائض، ص ابف المثنى، أبك  - (5)
 .1/438ابف الكراؽ،عمؿ النحك،  - (6)
 .2/193ابف المثنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض، - (7)
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بأف يككف جكاب  كذلؾ ،ية خاصة إذا الفجائية بشركط معينةالشَّرطيقكـ مقاـ الفاء بعد إف  .6
فٍ و تعالى: } مثؿ قكل جممة اسمية، الشَّرط  .(1){ يىٍقنىطيكفى  ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىدَّمىتٍ  ًبمىا سىيّْئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 

، نحك قكلو (2)الشَّرطيجكز أف يمييا االسـ عمى إضمار فعؿ يفسره ما بعده بشرط مضي فعؿ  .7
فٍ تعالى: }  ده  كىاً  ارىؾى  اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  أىحى  .(3){ فىأىًجٍرهي  اٍستىجى

، كالجميكر ال (4)ق(745)ت:األندلسي حيَّافجكاز حذفيا عند بعض النحكييف كما ذكر أبك  .8
 .(5)يا كال حذؼ غيرىا مف األدكاتيجيز حذف

 كجكابو بعدىا. الشَّرطجكاز حذؼ فعؿ  .9

بحيث تككف  ،ازمة فال ينقمب المضارع لمماضيية عمى )لـ( الجالشَّرطكقد تدخؿ )إف(  .10
 جرير: كمف ذلؾ قكؿ  .خالصة لممستقبؿ

تَّى رىًضينىا ًبناءىهي           فيؿ أنتى إٍف ل       طىفىى حى  (6)ـ ييٍرًضؾى القىٍيفي قاًتميوٍ بىني الخى

 إذ ال نجد  ،الكحيد المجمع عميو الشَّرطك)إٍف( يكفييا تميزنا مف بيف أخكاتيا ككنيا حرؼ  

فإنيا حرؼ  ،كميا أسماء إاٌل )إف( الشَّرطخالفنا في حرفيتيا أبدنا، قاؿ السيكطي: " أدكات 
 .(7)باالتفاؽ"

 الَّتيإذ عدىا سيبكيو مف األدكات  ،كالتركيب)إٍف( مف ناحية البساطة كاختمؼ في شأف  
نحك  ،تمحؽ بيا فتصبح )إٌما( الَّتي)إف ما( كقد تدغـ نكف )إف( في)ما(  :يجكز أف تمحقيا )ما(

ا اٍلًكبىرى  ًعٍندىؾى  يىٍبميغىفَّ  ًإمَّاقكلو تعالى: }  ديىيمى ىيمىا أىكٍ  أىحى كىذا ، (8){ اتىٍنيىٍرىيمى  كىالى  أيؼ   لىييمىا تىقيؿٍ  فىالى  ًكالى

                                                           
(1) -  :  .36سكرة الرـك
 .4/2299أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (2)
 .6سكرة التكبة:  - (3)
 .4/1884أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (4)
 .4/1884السابؽ،  - (5)
 .2/79ابف المثنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض،  - (6)
 .4/332السيكطي، ىمع اليكامع،  - (7)
 .23سكرة اإلسراء: - (8)
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كىذاف  ،التركيب مختمؼه عف التركيب األكؿ إذ تقترف نكف التككيد بالفعؿ عند دخكؿ )ما( عمييا
إلى الفائدة المرجكة منيما. أىما يؤكداف الشؾ المكجكد في إف أـ ينفياف  النُّحاةالمؤكداف لـ يشر 

. كلـ ترد )إٌما( (1)لشؾبؿ ينفياف ا ،الشؾ المكجكد فييا؟ فغالب الظف أنيما ال يؤكداف شكنا
 .النَّقائضية في شعر الشَّرط

  اآلتي: الجدكؿ كما في، كتسعيف مرَّة استن  النَّقائضفي شعر  يةالشَّرطكقد كردت )إٍف(  

 دىا في الجدكؿ اآلتي:ر نك  ،كعشريف مٌرة اقد ردت )إٍف( مقترنة بالفاء خمسن ك 

 يالّشعر الّشاىد  م
 

 الّصفحة

1 
ـى فػػػػػػػػإٍف ييٍسػػػػػػػػًمـً اهلل ا كاًسػػػػػػػػ ػػػػػػػػػحى لرَّ  بالضُّ

 تيبىمػػػػػػػػػٍغ بىنػػػػػػػػػي نىٍبيػػػػػػػػػافى ًمٌنػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػائدنا
 

ػػػػػػػػػػػػرُّ القىػػػػػػػػػػػػكاًفي ييتىػػػػػػػػػػػػًدم كيجػػػػػػػػػػػػكري   كمى
 تىطػػػػػػػػالعى ًمػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػممى كىيػػػػػػػػٌف كعػػػػػػػػكري 

 

1/30 

ػػػيّّ ًمٍثػػػؿي ميػػػتو فػػػإٍف يىًحػػػفٍ  2 ػػػا كىػػػك حى  دىعى
 

ػػػػػػػػناىا فػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػماًء يطيػػػػػػػػري   فيػػػػػػػػذا سى
 

32 
 فػػػػػػػإٍف يىػػػػػػػؾي قيػػػػػػػًدم كػػػػػػػاف نىػػػػػػػٍذرنا نىذىٍرتيػػػػػػػوي  3

 
 98 أٍحساًب قكًمي مف شيٍغؿً  فما بي عف

 فػػػإٍف يىػػػٍدعيني باسػػػمي البىعيػػػثي فمػػػـ يىجػػػدٍ  4
 

ػػا كفػػى فػػي الحػػرًب مػػا كػػاف جاًنيػػا  لئيمن
 

126 
ػػػػػةه  5  فىأنػػػػػت أبػػػػػي مػػػػػا لػػػػػـ تكػػػػػف لػػػػػي حاجى

 
 فػػػػػػػػػػػػإٍف عىرٍضػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػإنني ال أباليػػػػػػػػػػػػا 

 
131 

 فػػػػػإٍف تىػػػػػؾي قػػػػػيسه فػػػػػي قيتيبػػػػػة أيٍغًضػػػػػبىتٍ  6
 

ػػػػػػػػػػػٍت إاٌل بأجػػػػػػػػػػػدًع راًغػػػػػػػػػػػـً   فػػػػػػػػػػػال عطسى
 

270 
 فػػػػػػػػػػػػإٍف تقعػػػػػػػػػػػػدكا تقعػػػػػػػػػػػػدي ًلئػػػػػػػػػػػػاـه أذلَّػػػػػػػػػػػػةه  7

 
ػػػػػػػػػدنا ًببػػػػػػػػػيضو صػػػػػػػػػكارـً  ٍف عػػػػػػػػػدتـ عي  كا 

 
270 

8 
 

 أنػػػػا ابػػػػفي ًفػػػػركع المجػػػػًد قػػػػيسو كخنػػػػدؼً 
 فػػػػػػػإٍف ًشػػػػػػػئًت مػػػػػػػف قػػػػػػػيسو ذيرىل ميتمنػػػػػػػعً 

 

 بىنىػػػػػػػػػػكا ًلػػػػػػػػػػًي عاًديِّػػػػػػػػػػا رفيػػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػػٌدعائـً 
ٍف ًشػػػػػػػئًت طىػػػػػػػكدنا ًخٍنػػػػػػػدىًفيَّ المخػػػػػػػارـً   كا 

 

289 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػوي  9  بمػػػػػػػػػػػػػػػػكجو كالجبػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػإٍف تىري
 

نابػػػػػػػػػػػػػا  ـٌ يىػػػػػػػػػػػػػرـٍ بػػػػػػػػػػػػػؾى الجى  تيٍغػػػػػػػػػػػػػرٍَّؽ ثيػػػػػػػػػػػػػ
 

323 
 فػػػػػػػػػإٍف تىػػػػػػػػػؾي عػػػػػػػػػامره أىثٍػػػػػػػػػرىٍت كطابػػػػػػػػػتٍ  10

 
ػػػػػػػػػػػػا أثٍػػػػػػػػػػػػرىل أبػػػػػػػػػػػػكؾى كمػػػػػػػػػػػػا أطابػػػػػػػػػػػػا  فىمى

 
336 

ٍتؾى ًلنىٍصػػػػػػػػػرىا 11  فػػػػػػػػػإٍف تىػػػػػػػػػؾي قىػػػػػػػػػيسه قىػػػػػػػػػدَّمى
 

ًزيىػػػػػػػػػػٍت قػػػػػػػػػػيسه كذىؿَّ نصػػػػػػػػػػيرهىا  فقػػػػػػػػػػد خى
 

382 
ػػػػػػػا 12 ٍنػػػػػػػتى ترجػػػػػػػك أف تيػػػػػػػكاًزفى داًرمن  فػػػػػػػإٍف كي

 
ػػػػنا فػػػػانظر  ـٍ حىضى  متػػػػى أنػػػػتى ناًقميػػػػوٍ فىػػػػري

 
2/44 

                                                           
(، 107-81حمادة، فؤاد رمضاف، ما في باب الشَّرط الجزاء، جامعة القدس المفتكحة، غزة، د. مج، ) - (1)

 .99ص



 ىىىىىىى            

 

68 
 

 الثَّانيىالفصل

تػػػػػػػػػي ،فػػػػػػػػػإٍف تيػػػػػػػػػدمكا دارم 13  فػػػػػػػػػإفَّ أركمى
 

ػػػػػػػًة ناًئميػػػػػػػٍو  ػػػػػػػبه ال ابػػػػػػػفي المىراغى سى  ليػػػػػػا حى
 

58 
نػػػػػا  14 ـى ًعزَّ  فػػػػػإٍف كنػػػػػت يػػػػػا بػػػػػف القىػػػػػيًف رائًػػػػػ

 
ػػػػننا فػػػػانظر متػػػػى أنػػػػت ناًقميػػػػوٍ  ـٍ حىضى  فىػػػػري

 
79 

ػػػػممى الًجػػػػفُّ يستأنسػػػػكا بيػػػػا 15  فػػػػإٍف يىػػػػرى سى
 

ٍف يىػػػػػرى سػػػػػممى راًىػػػػػبي ا  لطُّػػػػػكًر ينػػػػػزؿً كا 
 

116 
 فػػػػػػػػػػػػػػإنَّكـٍ  ،فػػػػػػػػػػػػػػإٍف تػػػػػػػػػػػػػػدعكا لمزَّبرقػػػػػػػػػػػػػػافً  16

 
 بىنػػػػػك ًبٍنػػػػػػًت قىػػػػػٍيفو ذم عػػػػػػالكًة كًمٍرجػػػػػػؿً 

 
117 

 كلػػػػػػـ تجػػػػػػدٍ  ،فػػػػػػإٍف ىػػػػػػـ أبىػػػػػػٍكا أٍف يقبمػػػػػػكهي  17
 

ٍمػػػػػػػػتى فافعػػػػػػػػؿً   فراقنػػػػػػػػا لػػػػػػػػوي إاٌل الػػػػػػػػذم ري
 

121 
 فػػػػػػػإٍف كنتمػػػػػػػا قػػػػػػػٍد ًىٍجتيمػػػػػػػاني عميكمػػػػػػػا 18

 
ػػػػػػػػػػراًجـً   فػػػػػػػػػػال تجزعػػػػػػػػػػا كاستسػػػػػػػػػػمعا لممي

 
125 

 فػػػػػػػإٍف شػػػػػػػئتي كػػػػػػػاف اليىشػػػػػػػكيًرٌيكفى بيننػػػػػػػا 19
 

 بالفريضػػػػػػػػػػػػػًة عًمػػػػػػػػػػػػػـً  ،بحكػػػػػػػػػػػػػـً كػػػػػػػػػػػػػريـو 
 

157 
 فػػػػػػػػػػػػإاٌل تعػػػػػػػػػػػػكدكا ال تجيئػػػػػػػػػػػػكا كمػػػػػػػػػػػػنكـي  20

 
كاًلػػػػػػػبً   لػػػػػػػوي ًمٍسػػػػػػػمىعه غيػػػػػػػري القيػػػػػػػركح الجى

 
193 

ميقػػػػػػةه  21  فػػػػػػإٍف تقصػػػػػػدم فالقصػػػػػػدي مٌنػػػػػػي خى
 

ػػػػػػػكامىحً  ـى الجى ٍف تجمحػػػػػػػي تىٍمقىػػػػػػػٍي ًلجػػػػػػػا  كا 
 

207 
بىمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػإٍف يىػػػػػػػػػؾي قىٍيػػػػػػػػػًدم رىدَّ  23  ىىٌمػػػػػػػػػي فري

 
 تىناكلػػػػػػػػػتي أطػػػػػػػػػراؼى الييمػػػػػػػػػكـً األبىاًعػػػػػػػػػدً 

 
300 

ٍرفى أك يىٍيػػػػػػػػػػػػػزىأفى مٌنػػػػػػػػػػػػػي 24  فػػػػػػػػػػػػػإٍف يىٍسػػػػػػػػػػػػػخى
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػتي ًمٍرقىػػػػػػػػػػػػػاصى الًخػػػػػػػػػػػػػداـً   فػػػػػػػػػػػػػإٌني كي
 

319 

25 
 فػػػػػػػػػػػػػػػإٍف تيٍبًمٍغػػػػػػػػػػػػػػػًؾ أٍربىعيػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المَّػػػػػػػػػػػػػػػكاتي 

ٌيتىػػػػػػػػػػػػػػػػةو  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ،فكػػػػػػػػػػػػػػػػكني ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مى  فىحى
 

 ًبًيػػػػػػػػػػػػػفَّ إليػػػػػػػػػػػػػًو نىٍرًجػػػػػػػػػػػػػعي كيػػػػػػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػػػػػػاـً 
ػػػػػػػػػػػػػػاًح الٌسػػػػػػػػػػػػػػجاـً كقػػػػػػػػػػػػػػد بيمَّػػػػػػػػػػػػػػت ًبتً   ٍنضى

 

320 

 

 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،كعشريف مرَّة اخمسن  الجازمة )إٍف( مقترنة بالكاك الشَّرطكقد كردت أداة 

 يالّشعر الّشاىد  م
 

 الّصفحة
ػػػػػػػيؿه إذا ىػػػػػػػك باعيػػػػػػػا 1  حكاىػػػػػػػا امػػػػػػػرءه سى

 
ػػػػػػػػػٍت أثمانيػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ ييمػػػػػػػػػاكسً  ًكسى ٍف كي  كا 

 
1/25 

ػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى أفَّ ًكٍردىىػػػػػػػػػػا 2  سػػػػػػػػػػأحمدي يىٍربكعن
 

ٍف ذادى حكَّمػػػػػػػا  إذا ًذيػػػػػػػدى لػػػػػػػـ ييحػػػػػػػبٍس كا 
 

52 
 إذا زرتيػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػاؿى الرَّقيبػػػػػػػػػػػاًف دكنىيػػػػػػػػػػػا 3

 
ٍف ًغٍبتي شىؼَّ الٌنٍفسى عنيا ىيمكمييا  85 كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبينا فىًنٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  4 ٍف ال قىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ضى  كا 
 

 فكػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ رجػػػػػػػػػػػػػػػاًليـ ًرٍخػػػػػػػػػػػػػػػكي الًحتػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 

183 
ٍف نىًقػػػػػػػػػػػػػػػدىٍت يػػػػػػػػػػػػػػػداهي فىػػػػػػػػػػػػػػػزىؿَّ عنيػػػػػػػػػػػػػػػا 5  كا 

 
 اراأىطىػػػػػػػػػػػػػػػاؼى بػػػػػػػػػػػػػػػو عطيَّػػػػػػػػػػػػػػػةي فاسػػػػػػػػػػػػػػػتد

 
191 

6 
 أنػػػػا ابػػػػفي ًفػػػػركع المجػػػػًد قػػػػيسو كخنػػػػدؼً 
 فػػػػػػػإٍف ًشػػػػػػػئًت مػػػػػػػف قػػػػػػػيسو ذيرىل ميتمنػػػػػػػعً 

 

 بىنىػػػػػػػػػػكا ًلػػػػػػػػػػًي عاًديِّػػػػػػػػػػا رفيػػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػػٌدعائـً 
ٍف ًشػػػػػػػئًت طىػػػػػػػكدنا ًخٍنػػػػػػػدىًفيَّ المخػػػػػػػارـً   كا 

 

289 
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 الثَّانيىالفصل

ٍف تىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّؿٍ  7 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّؾى بالحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًز كا   أعي
 

 ًبغىػػػػػػػػػػػػػػػٍكًر األرض تيٍنتىيىػػػػػػػػػػػػػػػًب انتيابػػػػػػػػػػػػػػػا
 

223 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 8  كـى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػريدُّفى الحي

 
ـٍ كيًجػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػغابا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاغٍبتىيي ٍف شى  كا 

 
333 

ٍزنىػػػػػػػػػػػػػوي  9 ػػػػػػػػػػػػػؿُّ إذا شػػػػػػػػػػػػػئتى اإليػػػػػػػػػػػػػادى كحى  أحي
 

ٍمعػػػػػػػػدا ٍف شػػػػػػػئتى أٍجػػػػػػػزاعى العقيػػػػػػػًؽ فىجى  كا 
 

347 
 كلمقػػػػػػػػػػػػػيف كالخنزيػػػػػػػػػػػػػًر مٌنػػػػػػػػػػػػػي بىدييػػػػػػػػػػػػػةه  10

  
ٍنػػػػػػػتي لمعىػػػػػػػٍكًد أحمػػػػػػػدا  ٍف عػػػػػػػاكدتني كي  كا 

 
349 

 فكيػػػػػؿه ليػػػػػا مػػػػػف مبتغػػػػػي الػػػػػزَّادى عنػػػػػدىا 11
 

ٍف شاءى  ٍت حكلىوي الٌرجؿى كاليدا كا   353 أٍرخى
ٍف نىبَّيىػػػػػػػػػػػػػػٍتييفَّ الكىالئػػػػػػػػػػػػػػدي بعػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػا  12  كا 

ػػػػػػػػػٍكفى ًبقيٍضػػػػػػػػػاًف األراًؾ  نػػػػػػػػػا  الَّتػػػػػػػػػيدىعى  جى
 

ػػػؼي  ػػػيًؼ أٍك كػػػادى يىٍنصي ػػػعَّدى يػػػكـي الصَّ  تصى
فػػػػػكا ـى عىرَّ ٍكػػػػػبي مػػػػف نعمػػػػػافى أيَّػػػػا  ليػػػػا الرَّ

 

 2الجزء
نػػػػػػػى 13 7 ٍف جى  تػػػػػػػرل جارنػػػػػػػا فينػػػػػػػا ييجيػػػػػػػري كا 

 
ػػػػا ييٍنًطػػػػؼي الجػػػػارى ييٍنطىػػػػؼي فػػػػال ىػػػػك م  مَّ

 
14 

ٍف كػػػػػػػػػػػػػاف نائينػػػػػػػػػػػػػا  14  كيمنػػػػػػػػػػػػػعي مكالنػػػػػػػػػػػػػا كا 
 

ػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػاؼي كيػػػػػػػػػػأنىؼي   بنػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػارىهي ممَّ
 

15 
ػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػربنا ًرقػػػػػػػػػػػابىييـٍ  15 ٍف نكثػػػػػػػػػػػكا يكمن  كا 

 
تػػػػػػػألَّؼي   عمػػػػػػػى الػػػػػػػٌديًف حتَّػػػػػػػى ييقبػػػػػػػؿى المي

 
22 

ٍقعىػػػػدنا 16 ٍف يىٍمػػػػؽى مي ػػػػٍف القػػػػى، كا   كيرضػػػػعي مى
 

 ميوٍ يقػػػػػػػػػػػكدي بػػػػػػػػػػػأعمى فػػػػػػػػػػػالفرزدؽي سػػػػػػػػػػػائً 
 

101 
ٍف تيػػػػػػػػػػػػػػػػجي آؿ الٌزبرقػػػػػػػػػػػػػػػػافً  17  فإنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا ،كا 

 
َـّ ًمٍف ىىٍضًب يىػٍذبيؿً  ٍكتى الٌطكاًؿ الشي  ىىجى

 
121 

قػػػػػاًش كجػػػػػػدتني  18 ٍف حػػػػػؿَّ بيتػػػػػي فػػػػػػي رى  كا 
 

ػػػػػػػٍكـً ًعػػػػػػػز  قيمػػػػػػػاًقـً   إلػػػػػػػى تيػػػػػػػٍذرىءو ًمػػػػػػػٍف حى
 

153 
ػػػػػػػػػػدًَّت  19 ٍف عي ػػػػػػػػػػا األيَّػػػػػػػػػػاـكا  ٍيػػػػػػػػػػتى دىاًرمن  أٍخزى

 
ـي دارـً  كتيٍخًزيػػػػػػػؾى يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى القىػػػػػػػٍيفً   أٌيػػػػػػػا

 
158 

ٍف عػػػػػػػػػػزٍَّت عمػػػػػػػػػػيَّ  20  بزائػػػػػػػػػػرً  ،كلسػػػػػػػػػػتي كا 
 

ػػػػػةو قػػػػػد تضعضػػػػػعا  تيرابنػػػػػا عمػػػػػى مىٍرميكسى
 

197 
 كتبكػػػػػي عمػػػػػػى مػػػػػا فػػػػػػاتى قمبػػػػػؾى داًرمػػػػػػا 21

 
ػػػػػػػػٍدمىعا ٍف تىٍبػػػػػػػػًؾ ال تتػػػػػػػػرٍؾ ًبعٍينًػػػػػػػػؾى مى  كا 

 
205 

ميقػػػػػػةه  22  فػػػػػػإٍف تقصػػػػػػدم فالقصػػػػػػدي مٌنػػػػػػي خى
 

ػػػػػػػكامىحً  ـى الجى ٍف تجمحػػػػػػػي تىٍمقىػػػػػػػٍي ًلجػػػػػػػا  كا 
 

207 
 فمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف ًدراؾو فػػػػػػػػػػػػػاٍعمىمىفَّ ًلنػػػػػػػػػػػػػاًدـً  23

 
ػػػػػػفَّقا ، كصى ػػػػػػؾَّ عينيػػػػػػًو الًحمػػػػػػاري ٍف صى  كا 

 
210 

ػػػػػػػػػاللىةو  24 ٍف فىػػػػػػػػػتىفى الٌشػػػػػػػػػيطافى أىٍىػػػػػػػػػؿى ضى  كا 
 

ًميمييػػػػا غيػػػػري بػػػػاردً  ٍربنػػػػا حى  لىقيػػػػكا ًمٍنػػػػؾى حى
 

304 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه  25 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّت مكاًرمى ٍف عى  كا 

 
ًبًعٍقػػػػػػػػػػػػػًر نىػػػػػػػػػػػػػػابً  ػػػػػػػػػػػػػػؿو كى ػػػػػػػػػػػػػٍرتى ًبًمٍرجى  فىخى

 
337 
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 الثَّانيىالفصل

مٌرة، نكردىا في الجدكؿ  عشريفالجازمة )إٍف( مقترنة بالاٌلـ المكطئة لمقسـ  الشَّرطد كردت أداة كق
 اآلتي:

 يالّشعر الّشاىد  م
 

 الّصفحة
 لىعىٍمػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػئٍف كانػػػػػػػػػت بىجيمىػػػػػػػػػةه زىانيػػػػػػػػػا 1

 
ريريىػػػػػػػػا  جريػػػػػػػػره لىقىػػػػػػػػد أٍخػػػػػػػػزل كيميبنػػػػػػػػا جى

 
1/11 

شَّػػػػػػػػػػًر رأييػػػػػػػػػػوي  2 ػػػػػػػػػػا بالميجى  لىػػػػػػػػػػئٍف ظىػػػػػػػػػػؿَّ يكمن
 

 ٍكؼو حاسػػػػػػػػدنا ال يىضػػػػػػػػيريىاككػػػػػػػػاف ًلعىػػػػػػػػ
 

16 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػدىرىٍت لنتنٍصػػػػػػػػػػديرىفَّ بحاجػػػػػػػػػػةو  3  فمػػػػػػػػػػئٍف صى
 

 كلػػػػػػػػػػػئٍف سيػػػػػػػػػػػًقيتى لىطىػػػػػػػػػػػاؿى ذا تىٍحكامػػػػػػػػػػػا
 

34 
ػػػػػػػٍدكنا عميػػػػػػػؾ ميجاًشػػػػػػػعي  4  لػػػػػػػئٍف راىىنىػػػػػػػٍت عى

 
مكمييػػػػػا ػػػػػٍت حي ػػػػػا كطاشى  لقػػػػػد لىًقيىػػػػػٍت نىٍقصن

 
94 

 لىعمػػػػرم لىػػػػًئٍف قىيػػػػٍدتي نىفسػػػػي لىطػػػػاؿى مػػػػا 5
 

ػػػػػػػٍعتي المى  ػػػػػػػعيتي كأكضى  ًطيَّػػػػػػػةى لمجيػػػػػػػؿً سى
 

97 
 لعمػػػػػػػػرم لػػػػػػػػئٍف كػػػػػػػػاف القييػػػػػػػػكفي تكاكمػػػػػػػػكا 6

 
 نىػػػػػػػػكارى لقػػػػػػػػد آبىػػػػػػػػٍت نىػػػػػػػػكاري إلػػػػػػػػى بىٍعػػػػػػػػؿً 

 
121 

ػػػػػػػػػٍرتى بيػػػػػػػػػـ لىًمٍثػػػػػػػػػؿي قىػػػػػػػػػديًميـٍ  7  فمػػػػػػػػػئف فىخى
 

ػػػػػػػػػػػػزكفى بػػػػػػػػػػػػو كال أتسػػػػػػػػػػػػيَّؿي   أعمػػػػػػػػػػػػك الحي
 

139 
 كلػػػػػػػػئٍف جػػػػػػػػدٍعتى ًببٍظػػػػػػػػًر أيٌمػػػػػػػػؾى أٍنفىيػػػػػػػػا 8

 
ـٍ ال تفعػػػػػػػػػػػػػؿي   ًلتنػػػػػػػػػػػػػاؿى مثػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػديًمًي

 
146 

لػػػػػػػئفٍ  9  رىًغٍبػػػػػػػتى ًسػػػػػػػكل أبيػػػػػػػؾى لىتىػػػػػػػٍرًجعىفَّ  كى
 

ػػػػػػػػػػػػؿي   عبػػػػػػػػػػػػدنا إليػػػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػػػأفَّ أٍنفػػػػػػػػػػػػؾى ديمَّ
 

148 
ًثيئػػػػػػػػػػةى  10 ػػػػػػػػػًربىٍت رى ًبمػػػػػػػػػٍت لقػػػػػػػػػد شى  كلػػػػػػػػػئٍف حى

 
 مػػػػػػا بػػػػػػات يجعػػػػػػؿي فػػػػػػي الكليػػػػػػدةي نىٍبتىػػػػػػؿي 

 
151 

11 
ػػػػػػػػػػػػميـ أيُّنػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػألت بنػػػػػػػػػػػػي سي  كلػػػػػػػػػػػػئٍف سى
ـٍ  ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػف فىػػػػػػػػػػػػػػػػأًتًي  لينٌبئنَّػػػػػػػػػػػػػػػػؾى رىىػػػػػػػػػػػػػػػػطي مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػةو كفىعػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   أدنػػػػػػػػػػػػػػػػى لكػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أىركمى
ػػػػػػػػػػػػػػمَّاؿً بػػػػػػػػػػػػػػالعم  ـ كاألىًنفػػػػػػػػػػػػػػكفى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف سى

 

203 

ػػػػػػػٍت أيكرىىػػػػػػػا 12  لعمػػػػػػرم لػػػػػػػئٍف قػػػػػػػيسه أمىصَّ
 

يػػػػػػػػػػػكؼى الػػػػػػػػػػػدَّراىـً   جريػػػػػػػػػػػرنا كأعطتػػػػػػػػػػػوي زي
 

273 
ػػػػػػػٍت ىىػػػػػػػكازفي أمرىىػػػػػػػا 13  لعمػػػػػػػرم لػػػػػػػئٍف المى

 
ػػػػػػالًكـً   لقػػػػػػد أصػػػػػػبحت حمَّػػػػػػٍت بًػػػػػػدار المى

 
283 

 لػػػػػػئٍف ًعٍبػػػػػػتي نػػػػػػارى ابػػػػػػفى المىراغػػػػػػًة إنَّيػػػػػػا 14
 

 ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػداألألـي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىميفى كمي 
 

353 
ػػػػػػػػػػػػوي  15 ػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالفرزدًؽ ًحٍممي  لػػػػػػػػػػػػئٍف زىؿَّ يكمن

 
 ككػػػػػػػػػاف لقػػػػػػػػػيسو حاسػػػػػػػػػدنا ال يىضػػػػػػػػػيريىا

 
383 

ػػػا لطالمػػػا 16 ػػػكىنىٍت بػػػي الػػػكىٍحشي يكمن  لػػػئٍف سى
 

ػػػػػػػٍرتي قيمػػػػػػػكبى الميٍرًشػػػػػػػقاًت المىالئًػػػػػػػحً   ذىعى
 

2/208 
كىتٍ  17 ػػػػػٍيالفى أك رى ُـّ غى ػػػػػدىٍت بػػػػػي أ  لىػػػػػًئٍف أنشى

 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػيَّ لترتػػػػػػػػػػػػػػػدَّفَّ مٌنػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػاًطحً 

 
209 

راىميػػػػػػػػػػا 18 ػػػػػػػػػػيالفى اسػػػػػػػػػػتحؿَّ حى ُـّ غى  لػػػػػػػػػػئٍف أ
 

يَّقػػػا  ًحمػػػاري الغىضػػػا مػػػف تىفىػػػًؿ مػػػا كػػػاف رى
 

210 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍف سػػػػػػػػػػػػػػػػػألتى لىتيٍنبىػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ بأنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػا  19

 
 نىسػػػػػػػػػػػػمك بػػػػػػػػػػػػأكرـً مػػػػػػػػػػػػا تيعػػػػػػػػػػػػدُّ نًػػػػػػػػػػػػزاري 

 
231 

ٍيػػػػػتى عمػػػػػى األتػػػػػاًف لقػػػػػد بكػػػػػى 20  فمػػػػػئٍف بىكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا عالنيػػػػػػػػػػػػػػةه عميػػػػػػػػػػػػػػؾى كعػػػػػػػػػػػػػػاري   جزعن
 

231 



 ىىىىىىى            

 

71 
 

 الثَّانيىالفصل

كعشريف مٌرة، نكردىا في الجدكؿ  اأربعن  الجازمة )إٍف( غير مقترنة بشيء طالشَّر كقد كردت أداة 
 اآلتي:

 يالّشعر الّشاىد  م
 

 الّصفحة
ػػػػػػػػػػػميطو غػػػػػػػػػػػاًفال 1 ػػػػػػػػػػػبىًني عػػػػػػػػػػػف سى  ال تىٍحسى

 
ػػػػػػػػػػػػػػميطو نػػػػػػػػػػػػػػازال  إٍف تىًعػػػػػػػػػػػػػػشى لػػػػػػػػػػػػػػيالن ًبسى

 
1/8 

ـي  2 ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزةى شػػػػػػػػػػػػػػػػػيخه ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػزجى  إفَّ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤـه فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميطه أىألـي   إٍف عي
 

27 
 إٍف كنػػػػتى جػػػػاىالن  النَّػػػػاسلتى فيػػػػالَّ سػػػػأ 3

 
ػػػػػػػركًط فىتٍعممػػػػػػػا   بأياًمنػػػػػػػا يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى الضَّ

 
52 

ػػػػػػػػػػوي  4 ػػػػػػػػػػا إٍف تمطَّقػػػػػػػػػػت لىٍحمى  سػػػػػػػػػػتمفظي يكمن
 

ػػػػػػػػعي منػػػػػػػػػو بالػػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػػت باًلعيػػػػػػػػػوٍ   كتدسى
 

133 
 فىٍميىٍبػػػػػػػػػػريكىفَّ يػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػؽُّ إٍف لػػػػػػػػػػـ تنتيػػػػػػػػػػكا  5

 
ػػػػػػػػػؿي   ًمػػػػػػػػف مػػػػػػػػاًلكىيَّ عمػػػػػػػػى غيدانىػػػػػػػػةى كىمكى

 
148 

 ئنالػػػػػػػػػػػػػػػػوي ديٍىًديَّػػػػػػػػػػػػػػػػةه إٍف خػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ شػػػػػػػػػػػػػػػػي 6
 

زىىػػػػػػػػػػػا احتقػػػػػػػػػػػارا عػػػػػػػػػػػالًف أٍحرى  مػػػػػػػػػػػف الجى
 

191 
 كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػامرٌم يقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي إٍف حركٍَّكتىػػػػػػػػػػػػػػػػوي  7

   
 دعنػػػػػػػػػػي فمػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػيَّ غيػػػػػػػػػػري إزارم

 
240 

ٍمػػػػػػػتي كىريمتػػػػػػػي ،فممَّػػػػػػػًو ًعٍرًضػػػػػػػي 8 عى  إٍف جى
 

ماًئميػػػوٍ  قَّػػًع حى  إلػػى صػػاحًب الًمٍعػػػزىل الميكى
 

2/62 
مىػػػػػتٍ  9 ٍحػػػػػشي يىٍنيػػػػػؽي إٍف عى  يظػػػػػؿُّ إليػػػػػًو الجى

 
ػػػػٍف ال ييزاًبميػػػػوٍ بػػػػًو الػػػػري  حي مػػػػف ًعرفػػػػاف مى

 
62 

 أال تػػػػػػدَّعي إٍف كػػػػػػاف قكمػػػػػػؾ لػػػػػػـ تىًجػػػػػػدٍ  10
 

ػػػػػػػػػػػػػا أكاًئميػػػػػػػػػػػػػوٍ  ، إالَّ لئيمن ـٍ ػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػ  كريمن
 

62 
 إٍف كنػػػػػتى طالبنػػػػػا ،تىعػػػػػاطى مكػػػػػافى الػػػػػنَّجـً  11

 
 فػػػػػانظر متػػػػػى أنػػػػػت ناًئميػػػػػوٍ  ،بىنػػػػػي داًرـو 

 
63 

ًضػػػػػػينا بًبنػػػػػػاءىهي  12 طىفىػػػػػػى حتٌػػػػػػى رى  بىنػػػػػػي الخى
 

 ييرًضػػػؾى القىػػػٍيفي قاًتميػػػوٍ  فيػػػؿ أنػػػت إٍف لػػػـ
 

79 
ػػػػػػػػػػػػيدكا كىفىػػػػػػػػػػػػٍكني  13 ـي الحػػػػػػػػػػػػٌي إٍف شى  ًكػػػػػػػػػػػػرا

 
صػػػػػػػػػػػػػػاًتي فظػػػػػػػػػػػػػػكا كى ـٍ حى ٍف كصػػػػػػػػػػػػػيتييي  كا 

 
166 

 إٍف تىػػػػػػػػػػؾي كىمبنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػػبو فػػػػػػػػػػإنَّني 14
 

 مػػػػػػػػف الػػػػػػػػٌداًرًمٌييف الطٌػػػػػػػػكاًؿ الشَّقاًشػػػػػػػػؽً 
 

173 
ٍحًمميػػػػػػػوي  15  إٍف كػػػػػػػاف أٍنفيػػػػػػػؾى قػػػػػػػد أعيػػػػػػػاؾى مى

 
َـّ اخطيػػػػٍب   إلػػػػى ًزيػػػػؽً فاركػػػػٍب أتانىػػػػؾى ثيػػػػ

 
195 

16 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي آًؿ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو           ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًعٍمجى  إٍف تىٍفرى

ػػػػػػػػػػػػرِّا ػػػػػػػػػػػػٍيشي أبيػػػػػػػػػػػػؾى مي ا كػػػػػػػػػػػػاف عى  فىًقػػػػػػػػػػػدىمن
 

قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابي   كييٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكٍزؾى الميرى
 يعػػػػػػػػػػػػػػػيشي بمػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػيشي الًكػػػػػػػػػػػػػػػالبي 

 

209 

ػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػػثي فربَّمػػػػػػػػػا 17  إٍف تىٍكػػػػػػػػػًؼ أمَّ
 

ػػػػػػػػدىرىٍت كمػػػػػػػػرَّف بىٍظًرىػػػػػػػػا اإلصػػػػػػػػداري   صى
 

225 
ٍرتي  18 تي إٍف زي  أىٍىمىػػػػػػػػًؾ لػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػالكا حػػػػػػػػاجى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػفَّتىي ًىٍجرىانًػػػػػػػػػػػػػػػػي رتيػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ شى ذا ىىجى  كا 

 
241 

نػػػػػػػػا 19 ػػػػػػػػٍيدىةى ًعزَّ ٍمػػػػػػػػتي عبػػػػػػػػدى بىنًػػػػػػػػي أيسى  إٍف ري
 

 فانقػػػػػػػػػػػػػػٍؿ مناكػػػػػػػػػػػػػػبى يىػػػػػػػػػػػػػػٍذبؿو كًذقػػػػػػػػػػػػػػافً 
 

245 
ػػػػػػتٍ  20  كيىًفػػػػػػرُّ حػػػػػػيف يًشػػػػػػبُّ عنيػػػػػػا إٍف دىعى

 
 كييريػػػػػػػػػػػدي حػػػػػػػػػػػيفى يىمػػػػػػػػػػػكصي لمتَّطييػػػػػػػػػػػػرً 

 
258 
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 صػػػػػائدم إٍف كػػػػاف قػػػػد أعيػػػػػاًؾ نىٍقػػػػضي قى  21
 

ػػػػػػػػعي   فػػػػػػػػانظر جريػػػػػػػػري إذا تالقػػػػػػػػي المىٍجمى
 

285 
، مثػػػػػؿي فكارسػػػػػي 22 ػػػػػٍف لىػػػػػؾى إٍف عػػػػػدٍَّدتى  فىمى

 
ًميَّ بػػػػػفى خالػػػػػدً  ػػػػػا كالحٍضػػػػػرى كىمن ٍكا حى ػػػػػكى  حى

 
306 

نَّػػػػػػػػػػا 23 ٍضػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػأٍغًف عى  فقػػػػػػػػػػالكا: إٍف عىرى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػرى راًقئىػػػػػػػػػػػػػػػًة الٌسػػػػػػػػػػػػػػػجاـً   ديمكعن
 

316 
ٍرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 24 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكًر إٍف أىجى  كأٍكفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمميجى

 
 ى لمنَّفيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الٌرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً كأىٍعطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
337 
 
 
 

 

 مٌرة كاحدة: الجازمة مسبكقة بػ)أك( الشَّرطكقد كردت أداة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  ـى ًمزجى  يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي إذا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أٍعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   أك إٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثىمَّـى بيٍرمى
 

2/217 
 

 ( مٌرة كاحدة:الجازمة مسبكقة بػ)استفياـ الشَّرطكقد كردت أداة 

ًضػػػػػػػػػػ  ٍبتيـٍ أإٍف سيػػػػػػػػػػبَّ قىػػػػػػػػػػيفه كابػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػيفو غى
 

 أبيػػػػػػػػػػػػػػدىؿى يػػػػػػػػػػػػػػا أفنػػػػػػػػػػػػػػاءى سػػػػػػػػػػػػػػعدو ًلبىٍيػػػػػػػػػػػػػػدىؿً 
 

2/117 
 

 :إذ ما .2

 َـّ ، كال تككف شرطنا إاٌل إذا ضي (1)قيؿ بأف أصميا )إذ( ضَـّ إلييا )ما( بعدما سمبت معناىا األصمي

بخالؼ ، (2)كمف معو بأنَّيا مف الحركؼق( 180)ت:يبكيوكيرل س ،إلييا )ما(
: بمعنى زماف ظرؼفيي عندىـ  ،تبركنيا مف األسماءق( كغيره الذيف يع258)ت:(3)المبرد

.. تستمع إف: األرجح الرأم عمى المعنى كاف" نفسؾ تيدأ لممكسيقى تستمع ما إذ" اقمن إذا ،"متى"
 .(4).تستمع متى: اآلخر الرأم كعمى

                                                           
 .3/85ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  - (1)
 .3/57يبكيو، الكتاب، س - (2)
 .2/46المبرد، المقتضب،  - (3)
 .4/427حسف، عباس، النحك الكافي، - (4)
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: "ال يككف الجزاء في )إذ( كال )حيث( بغير )ما(؛ ألنيما ظرفاف ق(258)ت:كقاؿ المبرد 
ذا األفعاؿ لىإيضافاف   .(1)"اتى مى مً عى فى  اإلضافة تاعى نً مي  (ما) منيما كاحد كؿ عمى زدت كا 

 :(إذ) اكأمٌ بب دخكؿ )إذ ما( في باب الجزاء، حيث قاؿ: " كقد بيف ابف الكٌراؽ س 
نٌ  رؼ،الظَّ  حكـ مف كخرجت إلييا،( ما) ضماـبان الجزاء في فاستعممت  عمييا حكمنا ماكا 
 المجازاة في تستعمؿ أنيا ترل أال ،(إف) استعماؿ فاستعممت زاؿ، قد معناىا ألفٌ  بالحركؼ،
 مجرل أجريت الكقت، حكـ عف زاؿ فمما أقكؿ، تقكؿ كما: أم أقؿ، تقؿ ما إذ: كقكلؾ لممستقبؿ،

 كلذلؾ إلييا، حركؼ بانضماـ( إف) كتقكل بيا، الجزاء باب ليكثر يا،كلدخ فائدة فيذه ،(إف)
نما كغيرىا،( إذ) أضافكا  يضافاف ظرفاف يماألنٌ  المجازاة، باب في ما،( حيث) ك ما،( إذ) لزمت كا 

 (2)"الجزاء باب في كتخمصيما اإلضافة، حكـ مف لتمنعيما ليما، الزمة( ما) فجعمت الجمؿ، إلى

بداليا مف االسـ ،استدلكا عمى اسميتياكالذيف   كعندما زيدت  ،قالكا بدليؿ اإلخبار بيا، كا 
فقكلنا: )إذ ما  ،غييَّرت، كنقمت عف داللة الزمف الماضي إلى المستقبؿ إلييا )ما( كركبت معيا

) كتغيير المعنى يقتضي تغيير المفظ، فإلزامو )ما( يدؿ عمى  ،بمنزلة قكلنا: )إذ ما تأًت( ،أتيتى
كىك مبني كمبيـ،  ،تغيير معناه. كأصبحت )إذ( مع )ما( بمثابة الحرؼ الكاحد الذم ال يتجزأ

مما سكغ ليذا االسـ أف يدخؿ في باب الجزاء، كبذلؾ  ،بعده تكضحو كتبينومفتقر إلى جممة 
 .(3)كليست )ما( فييا بمغك ،عميف، فتصير )إذ ما( بمنزلة إفٍ تككف)إذ ما( شرطية جازمة لف

في الداللة عمى االستقباؿ، غير ك  ،في تصنيفيما عمى الحرفيَّة تتشابو )إٍف( مع )إذ ما( 
ككنيا تدؿ عمى الحدث الذم يككف احتماؿ كقكعو كبيرنا، بينما )إف(  أٌنيا تختمؼ عف )إٍف( في

 .(4)تككف لمداللة عمى الحدث الذم يحتمؿ حدكثو

 

 

                                                           
 .2/47المبرد، المقتضب،  - (1)
 .1/438ابف الكراؽ، عمؿ الٌنحك، - (2)
 .2/1115ـ(، المقتصد، تح: كاظـ بحر مرجاف، بغداد، 1982الجرجاني، عبد القاىر) - (3)
 .34، أنماط الجممة الشَّرطية في األحاديث الٌنبكية، صالسعيد، بك عبد اهلل - (4)
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 .النَّقائض، كلـ ترد في شعر نادرةفيي  (إذ ماأٌما شكاىد ) 

 : ميما .3

 في النُّحاةكقد اختمؼ  ،كىي مبيمة تقع عمى كؿ شيء ،لغير العاقؿ الشَّرطتفيد تعميـ  
 أك حرفيًَّتيا. ،كفي اسميتيا ،تركيبيا

أك )ما( األكلى شرطية،  ،ق( إلى أٌنيا مركبة مف )ما ما(170فقد ذىب الخميؿ )ت: 
كألٌنيـ استقبحكا التكرير  ،فصارا بمنزلة الكممة الكاحدة ،كقد تالزما في االستعماؿ ،ة زائدةالثَّانيك 

 ،إلى أٌنيا غير مركبة النُّحاةكذىب بعض  .(1)أبدلكا مف األلؼ األكلى ىاء، كجعمكىا أداة كاحدة
بيا لـ تنصرؼ؛ لككف  كلك سمي ،فحقيا عمى ىذا أف تكتب باأللؼ المقصكرة ،عمى كزف )فىعمى(

 .(2)إٌنيا لمتأنيث لـ تنصرؼ مع تنكيرىا :األلؼ زائدة، كلك قيؿ

 :(3)بتركيبيا، قالكا: في أصميا كجياف :أٌما الذيف قالكا 

كما تزاد عمى إف، كأيف، كمتى، كغيرىا مف  ،فزيدت عمييا )ما( ،أصميا )ما( األكؿ: أف تككف
كراىة  ،، فأصبح لفظيا )ما ما(، فأبدلكا مف األلؼ األكلى ىاء ؛ ألنيا مف مخرجياالشَّرطأدكات 

 فأصبح لفظيا ميما.  ،تكرار المفظ

ثَـّ دخمت عمييا )ما(  ،مثؿ )صو( بمعنى ) اسكت ( أك )اكفؼ( ،: أف يككف أصميا )مو(الثَّاني
 فأصبح لفظيا )ميما(. ،يةالشَّرط

 لغكان، ما معيا أدخمت ما ىي: فقاؿ ميما عف الخميؿ كسألت: " ق(180)تقاؿ سيبكيو 
 آتؾ، تأتني ما إف قمت إذا إف مع كبمنزلتيا آتؾ، تأتني ما متى قمت إذا متى مع بمنزلتيا
اأىيٍ } :كتعالى سبحانو قاؿ كما أيف مع كبمنزلتيا ـي  تىكيكنيكا نىمى ، كبمنزلتيا مع أٌم إذا (4){ اٍلمىٍكتي  ييٍدًرٍككي

                                                           
 .368، ابف ىشاـ، مغني المبيب،ص 1/433سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .4/88الرضي، شرح الرضي عمى الكافية،  - (2)
عرابو، ط1988ىػ(،)311الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ)ت:  - (3) ، عالـ الكتب، 1ـ( معاني القرآف كا 

 .2/369، بيركت
 .78سكرة النساء:  - (4)
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اتىٍدعيكا}  :قمت ٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  فىمىوي  أىيِّامى  ماما،: فيقكلكا كاحدان  لفظان  يكرركا أف استقبحكا كلكنيـ،(1){ اٍلحي
 .(2)ام إلييا ضـ كإذ مو يككف أف يجكز كقد. األكلى في الَّتي األلؼ مف الياء فأبدلكا

، (4)في ذلؾ ق(686)ت:كتابعو الرضي، (3)ةيا ظرفيَّ بأنَّ  ق(672)ت:كذكر ابف مالؾ 
ىػ( القكؿ 581)مف نحاة القرف الخامس اليجرم(، كالسييمي )ت: (5)كنسب إلى خطاب

 .(6)بحرفيتيا

 ية الجازمة، سكاءه الشَّرطكميما يكف مف أمر تبقى األداة )ميما( محافظة عمى كظيفتيا  

ا(7)سيطة أـ مركبةأكانت ب ف عزا أحد الباحثيف المحدثيف ،، حرفنا أـ اسمن كىك الدكتكر محمد  ،كا 
. كىذا رٌبما (8)يتعمؽ بتركيبيا ،إلى امتيازىا بكضع مخصكص ،ياطاىر الحمصي، قمة استعمال

 .النَّقائضقمة كركدىا في شعر  ا فييككف سببن 

ا قاؿ تعالى: } ،ستقباؿعمى اال تدؿ)ميما( كأجمع الٌنحاة عمى أٌف األداة    ًمفٍ  ًبوً  تىٍأًتنىا مىٍيمى
نىا آيىةو  رى ا ًبيىا ًلتىٍسحى ٍؤًمًنيفى  لىؾى  نىٍحفي  فىمى دة عمى اسميتيا بعك  ق(761)ت:، كاستدٌؿ ابف ىشاـ(9){ ًبمي

 .(10)الضمير )الياء( في )بو( عمييا

 

                                                           
 .110سكرة اإلسراء:  - (1)
 .3/59سيبكيو، الكتاب،  - (2)
 .4/69، ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 3/1625ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية،  - (3)
 .4/89الرضي، شرح الرضي عمى الكافية،  - (4)
مف جٌمة النحكييف كمحققييـ، تكفي بعد  ىك خطاب بف يكسؼ بف ىالؿ القرطبي، أبك بكر الماردٌم، كاف - (5)

 .1553ىػ(، السيكطي، بغية الكعاة، 450سنة )
، السيكطي، ىمع اليكامع، 612-611، المرادم، الجنى الداني، 4/1863أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (6)
4/319. 
 .318ابف ىشاـ، مغني المبيب،ص - (7)
، 1اني إلى نحك المعاني، بحث في الجممة كأركانيا، طـ(، مف نحك المب2003الحمصي، محمد طاىر) - (8)

 .394سعد الديف، دمشؽ،ص
 .132سكرة األعراؼ:  - (9)
 .434ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص - (10)
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 مرة كاحدة في قكؿ الفرزدؽ: النَّقائضكقد كردت )ميما( في شعر 

ا أًعٍش ال ييٍضًمنكني كال أيًضٍع      فىمىيٍ   رَّكىٍت قىدىًمي نىٍعًمي      مى سىبنا ما حى ـٍ حى لىيي
(1)  

 : َمن   .4

، كىي مبيمة، (2)الشَّرطثـٌ ضٌمنت معنى  ،كضعت لمداللة عمى مىٍف يعقؿ ،يةالشَّرطٍف مى  
 (3)د إلييا.كالمثنى، كالجمع، كيفرؽ بيف ىذه المعاني الضمير العائ ،تؤدم معنى المفرد

اعىؼٍ  ميبىيّْنىةو  ًبفىاًحشىةو  ًمٍنكيفَّ  يىٍأتً  مىفٍ كقكلو تعالى: }  . مىٍف ىنا تدؿ عمى المفرد (4){ اٍلعىذىابي  لىيىا ييضى
 المؤنث بدليؿ الضمير في ليا.

الجكاب  ألنَّيا تربط ؛)مىٍف( بذاتيا عمى زمف معيف معركؼ البداية كالمقدار األداة كال تدؿ  
مىفٍ فالرفع كقكلو تعالى: }  ؛كالنصب، كالجر ،كيحكـ عمييا بالرفع ،(5)الشَّرطب  يىٍمؽى  ذىًلؾى  يىٍفعىؿٍ  كى

ا فػ )مىٍف(  في محؿ  ،، ك)مىٍف( ىنا في محؿ رفع مبتدأ، كالنصب كقكلو )مىٍف تحب أحب((6){ أىثىامن
ٍر )إلى مىٍف تنظ :كمثالو ؛نصب مفعكؿ بو، كالجر يككف بحرؼ جر، كبإضافة اسـ إلييا

 .(7)أنظره(

أنيا ال تدؿ بذاتيا  النُّحاةأٌما )مىٍف( مف حيث داللتيا عمى الزمف، فالراجح عند جميكر 
الزمف المؤقت المعيف، كىذا  الشَّرطمع  –ا حيَّانأ –عمى زمف معيف، كقاؿ فريؽ آخر إنيا تفيد 

                                                           
 .1/98ابف المثٌنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض،  - (1)
العاقؿ عند اختالطو معو، كذلؾ  قيؿ بأنو قد تستخدـ لغير العاقؿ مجازنا، كمف المجاز تغميبو عمى غير - (2)

نحك قكلو تعالى: " كاهلل خمؽ كٌؿ دابة مف ماء"، القترانو بالعاقؿ الندرج تحت قكلو " كٌؿ دابة"، حسف، عياس، 
 .1/434، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، 4/429النحك الكافي، 

 .4/428. حسف،عباس، النحك الكافي، 1/434ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب  - (3)
 .30سكرة األحزاب:  - (4)
 .4/429حسف، عباس، النحك الكافي،  - (5)
 .68سكرة الفرقاف: - (6)
ىػ(، )د.ت(، األمالي، تح: محمكد محمد الٌطناحي، د.ط، 542ابف الشجرم، ىبة اهلل عمي بف محمد)ت: - (7)

 .2/309مكتبة الخانجي، القاىرة، 
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م مدة لمسو الٌنار بشرط كجكد قرينة تدؿ عمى الزمف، مثؿ قكلنا: ) مىٍف يممس نارنا تحرقو (، أ
 . (1)تحرقو

كربما يعكد ذلؾ إلى قمة  ،ية عمى كثرة استعمالياالشَّرطعند )مىٍف(  النُّحاةكلـ يقؼ 
 أحكاميا. 

از :(فٍ مى ) كىأماأٌما عف سبب استعماليا في باب الجزاء فبينو ابف الكراؽ في قكلو: "   فىجى
اليىا زىاء؛ ًفي اٍسًتٍعمى ًميع اٍلعيميكـ عنىم ًفييىا( فٍ مى ) فَّ أل اٍلجى  كىحدىىا( ًإف) اٍستٍعممت فىمىك يعقؿ، مف لجى
ًميع تقدر أىف يمكنؾ لـ اٍلعيميكـ، كغرضؾ  مف: قمت ًإذا أىنَّؾ ترل أىال لألشخاص، الَّتي اأٍلىٍسمىاء جى

ًميع، انتظـ المٍَّفظ ىىذىا أىف أٍكرمو، يأتني ًميع: أىعًني اٍلجى ذا يعقؿ، مف جى  زيد يأتني ًإف: قمت كىاً 
ًميع يٍستىٍغرؽ لـ التٍَّفًصيؿ، عمى كىًثيرىة أشخاصان  كعددت أٍكرمو،  .(2)"يعقؿ مف جى

 كبيَّف ،ال تمحقيا )ما( مطمقنا الَّتيية البسيطة الشَّرط)مىٍف( مف األدكات تعتبر األداة ك 
في باب الجزاء في الكتاب، قاؿ: "فمما يجازل بو مف األسماء غير  ذلؾ ق(180)ت:سيبكيو
ؼ مىٍف كما كأٌييـ"الظرك 

(3) . 

 ية ك)مىٍف( المكصكلة مف ناحيتيف: الشَّرطبيف )مىٍف(  النُّحاةكقد فٌرؽ 

 الشَّرطية تجـز ما بعدىا مف فعؿ الشَّرطأم مف الناحية اإلعرابية، فمىٍف  ،األكلى: مف حيث المفظ
ٍف المكصكلة ال تككف جازمة لما بعدىا.  كجكابو، بينما مى

فإذا كاف ماضي المفظ  :حيَّافيقكؿ أبك  ،ة المعنى، أم الزمف الداؿ عميو الفعؿة: مف ناحيالثَّاني
ذا كاف الفعؿ ماضي المفظ لكٌنو يفيد  ،كانت مكصكلة ،كالمعنى كال يصح أف تككف شرطية، كا 

لىقىدٍ }  :تككف مىٍف شرطية، فمثالن قكلو تعالى ،االستقباؿ ًمميكا كى ا اٍشتىرىاهي  لىمىفً  عى  ًمفٍ  ًخرىةً اآٍل  ًفي لىوي  مى
ؽو  الى فمىٍف ىنا مكصكلة في محؿ رفع مبتدأ كقكلو: " مالو في اآلخرة مف خالؽ" في مكضع ،(4){ خى

 .(5)فاالشتراء قد كقع .فيي مكصكلة ؛ ألنيا دخمت عمى فعؿ ماضي المفظ كالمعنى ،رفع خبر

                                                           
 .4/429حسف، عباس، النحك الكافي،  - (1)
 .1/436بف الكراؽ، عمؿ النحك، ا - (2)
 .1/423سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .102سكرة البقرة:  - (4)
 .1/535أبك حيَّاف، البحر المحيط،  - (5)
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ء أم جكاز ككف )مىٍف( مكصكلة كشرطية، إذا جا ،كذىب العكبرم إلى جكاز الكجييف 
ـي  شىًيدى  فىمىفٍ كأكرد عمى ذلؾ قكلو تعالى: }  ،(1)المعنىليس بعدىا الفعؿ ماضي المفظ ك   الشٍَّيرى  ًمٍنكي

ٍموي   .(2){ فىٍميىصي

كال يتغير معناىا، كذلؾ نحك قكلؾ: )ًبمىٍف تمر أمٍر(، كقد تدخؿ عمى )مىٍف( حركؼ الجر  
(، رفعت الفعؿ  رفعتبٌيف سيبكيو السبب في ذلؾ بقكلو: " كقد  ،أٌما إذا قمت: )بمف تمرُّ بو أمرُّ

 الجزاء حاؿ عف فتغير اآلخر، لمفعؿ األكلى كالباء ةالثَّاني بالباء الياء إلى أكصمتو ماإنَّ  الفعؿ ألفَّ 
 .(3)"الذم بمنزلة فصارت االستفياـ، حاؿ عف تغير كما

ة بالفاء بحيث كردت مقترن ،تسع مٌرات النَّقائضة في شعر يَّ كقد كردت )مىف( شرط 
 نكردىما في الجدكؿ اآلتي: ،مٌرتيف

 يالّشعر الّشاىد  م
 
 

 الصفحة
ًميَّتًػػػػػػػػػػػػي 1 ـٍ تىػػػػػػػػػػػػرى أٌنػػػػػػػػػػػػي ال تيبًػػػػػػػػػػػػؿُّ رى  أىلىػػػػػػػػػػػػ

 
قاًتمىػػػػػػػػوي نىٍبمػػػػػػػػي ػػػػػػػػٍف أٍرـً ال تيٍخًطػػػػػػػػئي مى  فىمى

 
1/123 

ػػػػػٍؼ بىٍعػػػػػدى عٍقػػػػػًدنا 2 ػػػػػٍف يىٍسػػػػػتىًجٍرنا ال يىخى  فىمى
 

ـٍ  ٍيػػػػػػرى نىػػػػػػاًئ ػػػػػػٍف ال ييصػػػػػػاًلٍحنا يىبًػػػػػػتي غى مى  كى
 

2/152 

 ككردت مقترنة بػ)الكاك( أربع مٌرات، نكردىا في الجدكؿ اآلتي: 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
َـّ يىٍختىػػػػػػػػػػػٍر  1 ػػػػػػػػػػػٍف يىٍختىػػػػػػػػػػػٍر ىىػػػػػػػػػػػكىاًزفى ثػػػػػػػػػػػ مى  كى

 
ػػػػػػػػػػػػػػبى المُّبابػػػػػػػػػػػػػػا سى ٍيػػػػػػػػػػػػػػرنا يىٍختىػػػػػػػػػػػػػػري الحى  نيمى

 
1/336 

ـي ًبكىفٌػػػػػػػوً  2 سػػػػػػػا ػػػػػػػٍف يىٍنبػػػػػػػك الحي ػػػػػػػى اهلل مى  لىحى
 

ٍف يىًمجي المػاخكرى فػي الحً  مى  ٍجػًؿ يىٍرسيػؼي كى
 

2/34 
ػػػػػٍؼ بىٍعػػػػػدى عٍقػػػػػًدنا 3 ػػػػػٍف يىٍسػػػػػتىًجٍرنا ال يىخى  فىمى

 
ـٍ  ٍيػػػػػػرى نىػػػػػػاًئ ػػػػػػٍف ال ييصػػػػػػاًلٍحنا يىبًػػػػػػتي غى مى  كى

 
152 

ٍقًرفنػػػػػػا 4 ػػػػػػٍف يػػػػػػؾي مي ػػػػػػٍحبىتىيا، كمى  أنىًسػػػػػػيتى صي
 

 تيٍخػػػػػػػػػػػػػًرٍج ميغىيَّػػػػػػػػػػػػػبى ًسػػػػػػػػػػػػػٌرهً  األٍخبػػػػػػػػػػػػػاري 
 

233 

 

 

                                                           
العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف)د.ت(، إمالء ما مف بو الرحمف، تح: إبراىيـ عكض، د.ط، دار  -(1)

 . 1/46الحديث، القاىرة،
 .185بقرة: سكرة ال - (2)
 .3/80سيبكيو، الكتاب،  - (3)
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 دكؿ اآلتي:ككردت غير مقترنة بشيء ثالث مٌرات، نكردىا في الج

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػػػيالن ميغيػػػػػػػػػػػرىةن  1 ػػػػػػػػػػػٍف رىدَّ خى  بىنًػػػػػػػػػػػي داًرـ مى

 
ـٍ يىػػػػػػػٍنجي إاٌل عيشػػػػػػػكريىا ػػػػػػػفا لىػػػػػػػ ػػػػػػػداةى الصَّ  غى

 
1/384 

ـي ًبكىفٌػػػػػػػوً  2 سػػػػػػػا ػػػػػػػٍف يىٍنبػػػػػػػك الحي ػػػػػػػى اهلل مى  لىحى
 

ػػٍف يىًمػػجي المػػاخكرى فػػي الًحٍجػػًؿ يىٍرسيػػؼي  مى  كى
 

2/34 
ػػػػػػػػػػٌكًر نىفٍ  3 ػػػػػػػػػػػوي:قيػػػػػػػػػػٍؿ لمميعىػػػػػػػػػػػٌرًض كالميشى  سى

  
ػػػػػػػػػػاءى قىػػػػػػػػػػاسى ًعنانىػػػػػػػػػػوي ًبًعنػػػػػػػػػػاني ػػػػػػػػػػٍف شى  مى

 
248 

 

 : ما .5

، تفيد تعميـ   ، كىي (2)الشَّرطثيَـّ ضمنت معنى ، (1)لغير العاقؿ الشَّرطاسـ شرط جاـز
مىا، كمنو قكلو تعالى: } (3)مبيمة، كتأتي شرطية دالة عمى عمـك الزماف ٍيرو  ًمفٍ  تيٍنًفقيكا كى  ييكىؼَّ  خى

ـٍ    .(4){ تيٍظمىميكفى  الى  ٍنتيـٍ كىأى  ًإلىٍيكي

يجازل بيا، حيثي قاؿ: "  الَّتي)ما( مف األسماء غير الظركؼ  ق(180)ت:كعٌد سيبكيو 
 .(5)كأييـ" ،ما ،مىفٍ  :فما يجازل بو مف األسماء غير الظركؼ

،  ،كف )ما( مكصكلة كشرطيةكأف ت ق(180)ت:ز سيبكيوكَّ كجى   إذا جاء بعدىا فعؿ ماضو
كيجكز جعميا  ،أم ( فإف جاء بعدىا فعؿ مضارع فالكجو ككنيا مكصكلة ،مىفٍ مثميا في ذلؾ ) 

 .(6)شرطية فيجـز المضارع

                                                           
تستخدـ )ما( لمعاقؿ في بعض المكاضع: إذا اختمط العاقؿ بغيره، كقصد تغميب غير العاقؿ لكثرتو، نحك  - (1)

، كفي المبيـ أمره، نحك قكلو تعالى: " ًإٍذ قىالىًت 24قكلو تعالى: " سبح لو ما في السمكات كاألرض" سكرة الحشر: 
رنا.." سكرة آؿ عمراف: اٍمرىأىتي عً  رَّ ا ًفي بىٍطًني ميحى ، كعند الحديث عف ذات كصفات 35ٍمرىافى رىبّْ ًإنّْي نىذىٍرتي لىؾى مى

اآلدمييف، نحك أكـر ما شئت مف المجاىديف كاألحرار. فكأنؾ تقكؿ: أكـر مف الرجاؿ مف كانت ذاتو مكصكفة 
ات، ككصفنا آخر معيا، كال تريد أحدىما كحده. المبرد، بالجياد، أك بالحرية، فأنت تقصد أمرييف مجتمعيف: الذ

 .1/351، حسف، عباس، النحك الكافي، 1/52المقتضب، 
ـ(، النحك العربي منيج في 2009، صالح، عبد عمي حسيف)334ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص - (2)

 .430، دار الفكر، دمشؽ، ص2التعمـ الذاتي، ط
 .394ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص - (3)
 .272سكرة البقرة:  - (4)
 .3/56سيبكيو، الكتاب،  - (5)
 .3/69السابؽ،  - (6)
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 ما" كأٌما الجزاء فقكلؾ "لمجزاء بيا بأٌنو ال بد مف عائد إلييا،  ق(285)ت:كاشترط المبرد 
 ما قمت كلك تركب في ىاء كأضمرت بتركب ما نصبت "أركبو تركب ما" كاألحسف "أركب تركب
 المعنى في كذلؾ قبمو بما معمؽ وألنَّ  ؛الياء إرادة عمى إال ذلؾ يككف كال لجاز ،أركب تركب
 .(1)"مكجكد

في ذلؾ، فمنيـ مف قاؿ إنيا تأتي  النُّحاةأمَّا بالنسبة لداللتيا عمى الزمف، فقد اختمؼ  
 .يقكلكف: بأٌنيا غير زمانية النُّحاةعمى أٌف أكثر  كمنيـ مف نفى ذلؾ. ،لمزماف

يقكؿ: " جميع النحكييف يجعمكف )ما( مثؿ )مىٍف( في لزكـ التحرر  ق(672)ت:فابف مالؾ 
  .(2)مف الظرفية، مع أفَّ استعماليا ظرفنا ثابت في أشعار الفصحاء مف العرب"

 فمنيا: ،عمى ما ذىب إليو بأبيات مف شعر العربق( 672كقد استدؿَّ ابف مالؾ)ت: 

ٍبدى اهللً   فىالى ظممنا نخاؼ كال افتقارا  ًفٍينىا                   فما تىؾي يا ٍبفى عى
(3)   

، كما يصح مجيء )ما( لمداللة عمى لـ يركا في ىذا البيت حجةن أ النُّحاةإاٌل أٌف بعض  ك دليالن
 . (4)يصح تقديرىا بالمصدر عمى معنى: " أٌم ككف تكف فينا طكيالن أك قصيرنا " ،الزماف

 كقكؿ الفرزدؽ: 

ٍف كنتي جاًرمنا        كلك عٌد أعدائي عمٌي ليـ ذىٍخال يى حٍ ما تى    (5)كال أٍرىىٍب كا 

 ،يعتبركنيا غير زمانية، فال تدؿ عمى زمف معيف النُّحاةلقد قمنا فيما سبؽ أٌف أكثر 
مىا، كذلؾ نحك قكلو تعالى: } الشَّرطمعركؼ البداية كالمقدار، يربط الجكاب ب ٍيرو  ًمفٍ  تىٍفعىميكا كى  خى

كذلؾ بشرط كجكد قرينة تدؿ عمى الزماف، ، كذىب البعض اآلخر إلى أٌنيا زمانية، (6){ المَّوي  مىٍموي يىعٍ 

                                                           
 .2/61المبرد، المقتضب،  - (1)
 .3/1625ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية،  - (2)
، الشاىد فيو: )ما( حيث دخمت 2/715.كىك مف شكاىد المغني، 1/327الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،  - (3)

 أم مدة بقائؾ فينا. عمى الزماف:
 .1/333ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (4)
.كالشاىد فيو: استشيد بو ابف مالؾ عمى مجيء )ما( ظرفية زمانية، 2/276الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،  - (5)

 أم مدة حياتؾ.
 .197سكرة البقرة:  -(6)
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، (2)، أم مدة استقامتيـ لكـ(1)..{.لىييـٍ  فىاٍستىًقيميكا لىكيـٍ  اٍستىقىاميكا فىمىاكذلؾ ظاىر في قكلو تعالى: } 
 ىك الذم يحدد داللتيا عمى الزماف أك ال. الٌسياؽف

نكردىا في  ،ثالث مٌراتكردت حيث ، النَّقائضٌية كثيرنا في شعر الشَّرطد )ما( كلـ تر 
 : الجدكؿ اآلتي

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
مُّيػػػػػػػػػػا  1 ػػػػػػػػػػٍف يىحي ٍت األٍجػػػػػػػػػػزىاعي ممَّ  كأىٍصػػػػػػػػػػبىحى

 
ـي تىغىػػػػػػػػػػرَّدا مػػػػػػػػػػا  ًقفػػػػػػػػػػارنا فمػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاءى الحى

 
1/344 

ػػػػػػػػػػػػػةو  2 لىٍسػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػًذم دىٍرءو كال ذم أركمى  كى
 

ػػػػػػػٍيـو فإٌنػػػػػػػؾى قاًبميػػػػػػػوي كمػػػػػػػا تيٍعػػػػػػػطى ًمػػػػػػػ  ٍف ضى
 

2/102 
ٍسػػػػػًمًمي 3 ػػػػػدىثو فىمىػػػػػٍيسى ًبمي  مػػػػػا نػػػػػابى ًمػػػػػٍف حى

 
ٍنظىمىتػػػػػػػػػػػػي ٍمػػػػػػػػػػػػرم كحى  كال السَّػػػػػػػػػػػػٍعدافً  ،عى

 
2/249 

 

 : أيّ  .6
كمعناه بحسب ما يضاؼ إليو.  ،(3)اسـ شرط جاـز مبيـ عاـ، يصمح لذكم العمـ كغيرىـ

ف أضيؼ إلى  ،تجمٍس أجمٍس معؾ(ك لممكاف، نحك: )أم مكاف يفإف أضيؼ إلى ظرؼ مكاف ف كا 
 .(4)فإلى أم شيءو أضفتو كاف منو ،ظرؼ زماف فيك ظرؼ زماف، نحك: )أم يكـ تخرٍج أخرٍج(

 اٍدعيكا أىكً  المَّوى  اٍدعيكا قيؿً نحك قكلو تعالى: }  ،كقد يحذؼ ما يضاؼ إليو إف كاف معمكمنا 
ا أىيِّا الرٍَّحمىفى  ٍسنىىا اأٍلىٍسمىاءي  فىمىوي  تىٍدعيكا مى كلحقت )ما( )أيَّا(  ،، كالتقدير)أمَّ اسـ تدعكا...((5)...{ٍلحي

ا مف اإلضافة  .(7)، كحذؼ المضاؼ إليو بعد )أٌم( حسفه كحسنو إذا كاف مضافنا(6)تككيدنا كعكضن

                                                           
 .7سكرة التكبة:  - (1)
، حسف،عباس، النحك 1/398، ابف ىشاـ مغني المبيب، 2/363العكبرم، التبياف في إعراب القرآف،  - (2)

 .4/429الكافي، 
 .2/1159، الجرجاني، المقتصد،2/295المبرد، المقتضب، - (3)
، أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 3/1625، ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية،2/159ابف السراج، األصكؿ،  - (4)
4/1868 . 
 .110سكرة اإلسراء:  - (5)
ـ(، المقدمة الجزكليَّة في النحك، تح: د. شعباف عبد الكىاب 1988ىػ(، )607الجزكلي، أبك مكسى)ت:  - (6)

، 42، جامعة أـ القرل، السعكدية، ص1محمد، راجعو: د. حامد أحمد نبيؿ، د. فتحي محمد جمعو، ط
 .150، الككيت، صـ(،التكطئة، تح: د. يكسؼ أحمد المطكع، د.ط1981ىػ(، )645الشمكبيني، أبك عمي، )ت: 

، الرضي، شرح الرضي عمى الكافية، 1/221، ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 2/398سيبكيو، الكتاب،  - (7)
3/60. 
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فإنيا  ،)إف(، إاٌل )أٌيا( الشَّرطلتضمنيا معنى حرؼ  ،مبنية جميعيا الشَّرطكأسماء  
ٌنما أعربت  ،(1)معربة فػ)أٌم( ال تنفؾ عف  ،ىي مف خصائص األسماء الَّتيلمالزمتيا اإلضافة كا 

ٌما تقديرنا ،إٌما لفظنا ،اإلضافة  عاكدت  ،فمٌما تحقؽ فييا ما ىك مف خصائص األسماء ،كا 

 .(2)األصؿى في األسماء كىك اإلعراب، فمذا كاف مقتضى ىذا القياس كجكب إعرابيا مطمقنا

الجازمة، كاألجكد  الشَّرطي نفسيا الالحقة معظـ أسماء كى ،كتمحؽ بيا )ما( المزيدة 
مىٍيفً  أىيَّمىا، نحك قكلو تعالى: } (3)زيادتيا بينيا كبيف المضاؼ إليو ٍيتي  اأٍلىجى مىيَّ  عيٍدكىافى  فىالى  قىضى  عى

مىى كىالمَّوي  ًكيؿه  نىقيكؿي  مىا عى  كالمضاؼ إليو األجميف. ،، فأم شرطية جازمة، ك)ما( زائدة(4){كى

ذا كانت )أٌم( استفيامنا أك جزاءن، كانت تامة ال تحتاج ك   صمة كال يعمؿ فييا ما  ىإلا 
   .(5)قبميا؛ ألٌف االستفياـ كالجزاء ليما صدر الكالـ

كما جاز دخكلو عمى )مىٍف(، كقكلنا: )عمى أٌم  ،كيجكز دخكؿ حرؼ الجر عمى )أٌم( 
 .(6)دابة أحمٍؿ أركٍبوي(

كىي ال تختص بشيء، كذلؾ نجده في قكؿ ابف  ،زاءكاستعممت )أٌم( في باب الج 
رمو، ناب )أٌم( عف أك أٌم يأتً  :كذلؾ أٌنؾ إذا قمت ،رالكراؽ: " إٌنيا استعممت في باب االختصا

 .(7)ني بعض القكـ أكرمو، فمٌما كانت اختصارنا مف )إٍف( تضمنيا معنى اإلضافة"إف يأت :قكلؾ

 مف شكاىد. النَّقائض، حسب ما كرد في كتاب قائضالنَّ ية في شعر الشَّرطكلـ ترد )أٌم(  

 
                                                           

، الرضي، شرح الرضي عمى 317-316.، ابف عصفكر، المقرب، 3/41ابف الشجرم، األمالي الشجرية،  - (1)
 .3/60الكافية، 

ـ(، شرح األشمكني عمى ألفية 1955ىػ(،)900، األشمكني)ت:3/60الرضي، شرح الرضي عمى الكافية،  - (2)
 . 1/41، دار الكتاب العربي، بيركت، 1ابف مالؾ، تح: محمد محي الديف عبد الحميد، ط

 .3/1621ابف مالؾ، شرح الكافية،  - (3)
 .28سكرة القصص: - (4)
 .4/1879، أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 5/117ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (5)
ٍف( الشَّرطية. - (6)  سبؽ تكضيحو عند الحديث عف )مى
 .1/437ابف الكراؽ، عمؿ النحك،  - (7)
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 : أين .7

،  كقد (2)الشَّرط، ثـ ضمنت معنى (1)اسـ لممكاف يأتي شرطنا، كيفيد الداللة عمى عمكـ األمكنة
لُّكا فىأىٍينىمىاكما في قكلو تعالى }  ،تدخؿ عمييا )ما( الزائدة فتصبح )أينما(  اهلل ًإفَّ  المَّوً  كىٍجوي  فىثىَـّ  تيكى

 كىاًسعه 

ًميـه    كجكابو. الشَّرط، فيي تجـز فعؿ (4)، كال تؤثر )ما( الزائدة في المجاز بيا(3){ عى

حك: )أيف تكٍف حقت بيا )ما( أـ لـ تحمؽ بيا، نلسكاء أ الشَّرطك)أيف( تؤدم كظيفة  
" كاألكثر في استعماليا أف تككف ق(: 643:)تأكٍف(، ك)أينما تكٍف أكٍف(. قاؿ ابف يعيش

 . (5)مة إلييا )ما("مضمك 

المحذكؼ المفسر  الشَّرطكمف أحكاميا النحكية: إذا جاء بعدىا اسـ فيي معمكؿ لفعؿ  
 :الشَّاعرنحك قكؿ  ،بما يذكره بعده

ٍعدىةه     اًئرو  ًفي نىاًبتىةه  صى  (6)تىًمؿٍ  تميَّميا الريحي  أىٍينىمىا                            حى

 .(7)ح تمؿ، فجممة "تميميا" ال محؿ ليا مفسرةأينما تميميا الري :كالتقدير

لُّكا أىٍينىمىاأٌف أينما في نحك قكلو تعالى: }  النُّحاةكيرل    كىاًسعه  المَّوى  ًإفَّ  المَّوً  كىٍجوي  فىثىَـّ  تيكى
ًميـه  بػ )أيف(؛  الشَّرطكأف  ،كأف )ما( زائدة ،في )أيف( الشَّرطكأف معنى  ،، مركبة مف )أيف كما((8){عى

                                                           
 .336، ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب،ص3/72ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  - (1)
 .336ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب،  - (2)
 .115سكرة البقرة:  - (3)
 .110(، ص1986ك)مسعد، عبد المنعـ فائز، الحجة في النح - (4)
 .4/269ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (5)
عمى تقديـ االسـ عمى الفعؿ مع "أينما" ضركرة،  458/ 1مف شكاىد الكتاب 233/ 2األصكؿ في النحك  - (6)

كالصعدة: القناة الَّتي تنبت مستكية فال تحتاج إلى تثقيؼ كتعديؿ، كالحائر: المكاف المطمئف الكسط المرتفع 
نما قيؿ لو حائر؛ ألف المياه تحير فيو فتجيء كتذىب. كصؼ امرأة فشبو قدىا بقناة كجعميا في الحركؼ، كا  

، 332/ 1، كابف الشجرم 2/75حائر؛ ألف ذلؾ أنعـ ليا كأشد لتثنييا إذا اختمفت الريح. انظر: المقتضب 
 .618كاإلنصاؼ 

 .4/447حسف، عباس، النحك الكافي، - (7)
 .115سكرة البقرة:  - (8)
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ككاف األكلى  ،النُّحاةفي رأم  الشَّرطجميع أدكات  كىك أمر مكرر مع ،منت معنى )إٍف(ا تضألني
 أىٍينىمىا في نحك قكلو تعالى: } الشَّرطأف يككف النظر إلى التركيب، كليس إلى القاعدة فأسمكب 

ـي كييٍدرً  تىكيكنيكا ، الشَّرطكاترىا في باب ية لتالشَّرطك)ما(  ،ىك تركيب مف أيف الظرفية ،(1){ اٍلمىٍكتي  كُّ
، أك ما ىك في محؿ  ، كفعؿ الجكاب المجزـك ، أك ما ىك في محؿ جـز كالفعؿ المضارع المجزـك

، أك عكض عنو، كشكاىده متكاترة في القرآف إذ لـ يرد  بػ)أيف( إال مع )ما( نحك قكلو  الشَّرطجـز
ا تعالى:} لُّكا فىأىٍينىمى ك}كاجعمني مباركنا (3)ك} أينما تككنكا يأت بكـ اهلل جميعنا{، (2)...{المَّوً  كىٍجوي  فىثىَـّ  تيكى

لة رسمنا ىي األرجح في . يالحظ أف )أينما( المكصك (5)، ك} كىك معيـ أينما كانكا{(4)أيف ما كنت{
 الَّتيكالىا الفعؿ المضارع المجزكـ. كأٌما )أيف ما( المفصكلة رسمنا، ىي  الَّتيية، كىي الشَّرط

ية كالظرفية الصرفة، كلذلؾ نجد أف ما بعدىا أفعاؿ ماضية، كغالبنا ما يككف رطالشَّ جاءت ما بيف 
 كيرل الٌباحث في الرأم الٌسابؽ كجية نظر، لألسباب التٌالية: .(6)فعميا )كاف كمشتقاتيا(

فكيؼ ىي الجازمة كىي غير  ،ىناؾ بعض األدكات تجـز بكجكد )ما( كمع عدـ كجكدىا .1
 مكجكدة.

 كلكٌنيا غير جازمة مثؿ كمما. ،معيا الشَّرطبعض الكممات كتفيد كقد تأتي مع  .2

ذا غير عاممة.  ،ية فتصبح )إذا ما(الشَّرطكقد تزاد بعد )إذا(  .3  كا 

 .النَّقائضكلـ ترد )أيف( شرطية في شعر  

 أّيان: .8

، كىي اسـ (8)، كىي ظرؼ زماف(7)أٌياف بفتح اليمزة، كفي لغة سميـ )إٌياف( بكسرىا 
تضمنا معنى  ،كىما اسماف مبيماف ،اللة عمى تعميـ الزماف كاألكقاتلمدَّ  الشَّرطؿ في يستعم
 كالجكاب. الشَّرط عمى تالـز ، فدالَّ الشَّرط

                                                           
 .78سكرة النساء:  - (1)
 .115سكرة البقرة:  - (2)
 .148سكرة البقرة:  - (3)
 .61سكرة مريـ:  - (4)
 .8سكرة المجادلة:  - (5)
 .100-99حمادة، فؤاد، ما في باب الشَّرط كالجزاء، ص - (6)
 .3/71ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (7)
 .2/546، السيكطي، ىمع اليكامع، 3/71السابؽ، - (8)
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)أٌياف تقـ أقـ(، كيصح اتصاليا بػ)ما(  :كجكابو، كما في قكلؾ الشَّرطفػ)أٌياف( تجـز فعؿ  
 .النَّقائضكلـ ترد في شعر  .(1)الزائدة

 : متى .9

، ال يقع إاٌل لمزماف، نحك  ،أم: )في كقت تأتني (2))متى تأتني آتؾ( :اسـ شرط جاـز
 .(3)آتؾ(، كىي مبيمة لتعميـ األزمنة

مضمـك إلييا )ما( كغير مضمـك إلييا، إف شئت  أف يككف استعماليا في الجزاءعند كلؾ  
، (5)الشَّرطإاٌل في  ، كال تأتي بعدىا )ما((4)قمت: )متى تذىب أذىب(، ك)متى ما تذىب أذىب(

ذا لحقت بيا )ما( زادتيا إبيامنا كعمكمنا  . (6)كا 

 .(7)تقع فييا األمكر العظاـ الَّتيكقيؿ تستعمؿ )متى( في األزمنة 

 كفييا بالزماف، الختصاصيا الجزاء، في استعممت فقد( متى) اكأمَّ قاؿ ابف الكراؽ: "  
: قمت إذا أنؾ ترل أال يعقؿ، مف جميع في( مف) مجرل فجرت األكقات، لجميع العمـك معنى
 أف يمكنؾ كال بعينو، كقتا تخص أف تحتاج كلف األكقات، جميع المفظ ىذا جمع أقـ، تقـ متى
 .(8)"األكقات جميع تقدر

 ق(672)ت:اختمؼ النحكيكف في إىماؿ )متى(، فذىب ابف مالؾ أٌما عف إىماؿ )متى(:
 .(9)كيرتفع الفعؿ بعدىا ،ليا عمى )إذا(إلى القكؿ: بأٌف )متى( يمكف إىماليا حمالن 

                                                           
 .4/427حسف، عباس، النحك الكافي،  - (1)
 .2/53المبرد، المقتضب، - (2)
، نكرالديف، عمي بف محمد، شرح 4/1864، أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 2/1112الجرجاني، المقتصد،  - (3)

 .3/582األشمكني، 
 .4/271ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (4)
 .4/1864أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (5)
ـ(، العكامؿ المائة النحكية في أصكؿ عمـ العربية، شرح: خالد األزىرم، تح: 1988جرجاني، عبد القاىر)ال - (6)

، 2ـ(، معاني النحك، ط2003، السامرائي، فاضؿ صالح)222، دار المعارؼ، القاىرة،ص2البدراكم زىراف، ط
 . 4/71شركة العاتؾ، القاىرة،

 1865-4/1864أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (7)
 .1/437ابف الكراؽ، عمؿ النحك، - (8)
 .4/81ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (9)
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نو متى  ،كاستشيد عمى ذلؾ بقكؿ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ: " إفَّ أبا بكرو رجؿه أسيؼي  كا 
يقكـي مقامؾ رٌؽ"
(1). 

دخمت عمى فعميف: الفعؿ )يقكـ(، كالفعؿ )رٌؽ(، كلـ  –فػ)متى( في ىذا الحديث شرطية  
 كليس مجزكمنا. ،كـ( فعؿ مضارع مرفكع بالضمةحيث جاء الفعؿ )يق ،تأتي جازمة

بقكلو: " كال تيمؿ حمالن  ق(672)ت:عمى كالـ ابف مالؾ ق(745)ت:حيَّافكرٌد أبك  
 . (2)خالفنا لزاعـ ذلؾ" ،عمى )إذا(

سبع مٌرات بدكف ذكر )ما( معيا، نكردىا في  ،النَّقائضشعر كقد كردت)متى( شرطية في  
 الجدكؿ اآلتي:

 يعر الشّ الشاىد  م
 

 الصفحة
نَّػػػػػػػػا كىثيػػػػػػػػرنا كنػػػػػػػػائال 1 ًعػػػػػػػػي مى  متػػػػػػػػى تىٍجمى

 
ٍصػػػػػػػؿً   قمػػػػػػػيالن تيقىطَّػػػػػػػٍع ًمٍنػػػػػػػًؾ باًقيىػػػػػػػةي الكى

 
1/118 

ػػػػػػػػػكًر بىنػػػػػػػػػي ًعقػػػػػػػػػاؿو  2   متػػػػػػػػػى أىٍذكيػػػػػػػػػٍر ًبخي
 

ـٍ اٍكًتئابػػػػػػػػػػػػػػا  تىبىػػػػػػػػػػػػػػيٍَّف فػػػػػػػػػػػػػػي كيجػػػػػػػػػػػػػػكًىًي
 

311 
فىػػػػػػٌداةى تىٍمقىنػػػػػػي 3  متػػػػػػى أيٍدعى بىػػػػػػٍيفى اٍبنىػػػػػػٍي مي

 
 أىٍصػػػػيىدا إلػػػى لىػػػٍكًد ًعػػػٌز طػػػاًمح الػػػٌرأسً 

 
347 

ٍثغػػػػػكرنا عمػػػػػى سػػػػػكًء ثىٍغػػػػػًرهً  تػػػػػى ألػػػػػؽى م 4  مى
 

ػٍع فػكؽ مػا أىٍبقىػى ًمػفى الثىٍغػًر ًمٍبػػرىدا  أىضى
 

348 

5 
 متػػػػػػى يسػػػػػػمًع الجيػػػػػػرافي قىٍبقىبىػػػػػػةى اٍسػػػػػػًتيا
ػػػػػيعة ػػػػػذراءى ضى ػػػػػأًف حى  فػػػػػإٌف لكػػػػػـ فػػػػػي شى

 

 طيركقنػػػػػػا كضػػػػػػيفاىا الػػػػػػدَّخيالًف يىٍفزعػػػػػػا
 كجػػػاري بنػػػي زىٍغػػػًد اسػػػًتيا كػػػاف أٍضػػػيعا

 

2/203 

 متػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػًرًدم الرُّصػػػػػػػػػافةى تىٍسػػػػػػػػػتىًريحي 6
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػفى التَّيجيػػػػػػػػػػػػػًر كالػػػػػػػػػػػػػدَّبىًر الػػػػػػػػػػػػػدَّكاـً 
 

321 
 متػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػرًد الرُّصػػػػػػػػػافًة تىٍخػػػػػػػػػزى فييػػػػػػػػػا 7

 
 كىًخٍزيًػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػي المكاسػػػػػػػػـً كيػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػاـً 

 
325 

  أنَّى: .10
، كذىب بعض (3)اسـ شرط يقع لمزماف كالمكاف ؛ ألٌف معناىا تضمف معنى )متى، كأيف( 

 .(4)الشَّرطأٌنيا لممكاف ثـٌ ضمنت معنى  اةالنُّح

                                                           
. كمعنى أسيؼ: حزيف. 4/149البخارم، صحيح البخارم،  - (1)  ، باب الرجؿ يأتـ باإلماـ كيأتـ النَّاس بالمأمـك
 .4/1864أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (2)
 .110مسعد، عبد المنعـ، الحٌجة في النحك، ص - (3)
 .336ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص - (4)
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، أم: الظركؼ مف بو يجازم كما: " ق(180)ت:كذكر سيبكيو   كأنى، كأيف، كمتى، حيفو
 .(2)فيقاؿ: )أنى تكف أكف( ،، كيجازل بيا(1)" كحيثما

. كلـ ترد أٌنى في شعر (3)ال يصح زيادة )ما( عمييا الَّتي الشَّرطك)أنى( مف أدكات 
  .النَّقائض

 :حيثما .11

 الشَّرط، فأصبحت مف أدكات الشَّرطثـٌ ضمنت معنى  ،كضعت لمداللة عمى المكاف
، " كما فييا كافة لحيث عف (5)، كال تعمؿ في باب الجزاء إال بعد اتصاليا بػ)ما((4)الجازمة

فكانت  ،( كانت الزمة لإلضافة حيث كذلؾ أف ) ،ك)إٌما( ،( متى ما اإلضافة، ال زائدة كما )
مخصصة بسبب المضاؼ إليو، فكفتيا )ما( عف طمب اإلضافة لتصير مبيمة كسائر كممات 

 . (6)"الشَّرط

: " كأٌما حيثما فال تككف إاٌل شرطنا، ككانت قبؿ دخكؿ )ما( ق(672)ت:قاؿ ابف مالؾ 
ا بالتخصيص باإلضافة إلى جممة، كالالشَّرطاسـ مكاف خالينا مف معنى   يعمؿ في ، مالزمن

ـٌ أخرجكىا ،األفعاؿ فمزميـ إتماميا،  ،، إلى الجزاء فضمنكىا معنى )إٍف( كجعمكىا اسـ شرطث
 .(7)كجزمكا بيا الفعؿ" ،كألزمكىا)ما(، تنبيينا عمى إبطاؿ مذىبيا األكؿ ،كحذؼ ما يضاؼ إلييا

ككؿ الظركؼ يجكز أف يجازل بيا مف غير أف يضـ إلييا )ما( ما عدا )حيثما( كأختييا،  
بيمة تفتقر إؿ جممة بعدىا تكضحيا كتبينيا، كجعمكا )حيثما( بمنزلة )أيف( في كذلؾ ألنيا م

 . (8)الجزاء، فتقكؿ: )حيثما تكف أكف(، كما تقكؿ: )أيف تكف أكف(

                                                           
 .3/56سيكيو، الكتاب، - (1)
 .4/269ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (2)
 .4/430حسف، عباس، النحك الكافي،  - (3)
 .110، مسعد، عبد المنعـ، الحجة في النحك، ص4/430حسف، عباس، النحك الكافي،  - (4)
 .4/427حسف، عباس، النحك الكافي، - (5)
 .4/90الرضي، شرح الرضي عمى الكافية،  - (6)
 .3/72ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  - (7)
 .59-3/58، سيبكيو، الكتاب،271-4/269ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (8)
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ق( السبب المعنكم في شرط دخكؿ )ما( عمى )حيث(  في 386كأكضح السيرافي)ت:
ألٌف )حيث( اسـ لممكاف، فكاف يمزميا كأٌما دخكؿ )ما( عمى )حيث( لممجازاة، ف :المجازاة، قائالن 

، ا أردكا المجازاة لزميـ إبياميااإليضاح، قبؿ المجازاة بيا، كقكلؾ: )أقمت حيث زيده مقيـه( فممٌ 
سقاط ما يكضحيا، كألزمكىا )ما( داللة عمى إبطاؿ مذىبيا األكؿ، ثـ جعمكىا بمنزلة )أيف( في  كا 

 .   قائضالنَّ . كلـ ترد )حيثما( في شعر (1)المجازاة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ـ(، شرح الممع في النحك، تح: د. رجب عثماف 2000ىػ(،)643الضرير، القاسـ بف محمد الكاسطي)ت: - (1)

، ابف يعيش، شرح المفصؿ: 174، مكتبة الخانجي، القاىرة، ص1التكاب،طمحمد، تصدير: رمضاف عبد 
ـ(، الحمؿ في أصالح الخمؿ مف كتاب 1980، البطميكسي، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف السيد)1/410

 .277-276الجمؿ، تح: سعيد عبد الكريـ سعكدم، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، ص
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 :غير الجازمة الشَّرط: أدوات الثَّانيالمبحث 

كلكف  ،الجازمة السيـ األكفر مف الدراسة كالتحميؿ، عند النحكييف الشَّرطحظيت أدكات 
غير الجازمة لـ تمؽ تمؾ العناية مف النحكييف القدماء ؛ ألنيا فقدت ىذه المزٌية  الشَّرطأدكات 

(، لذا نجد ، بؿ نجد بعضيـ يقتصر (1)ال يضمو  حيز كاحد ،الحديث عنيا متناثرنا )عمؿ الجـز
 .(2)كيقصي البعض اآلخر ،عمى ذكر بعضيا

 كيزاد عمى ما تقدـ نجد أٌنيـ قد اختمفكا فييا مف جكانب عٌدة، منيا: 

 الجازمة. الشَّرط، كما في أدكات (3)اختالفيـ في تصنيفيا .1

 كلٌما(. ،أمثاؿ األداتيف: )أٌما اختالفيـ في شرطية بعض األدكات .2

)إذا،  :اختالفيـ في عامؿ الجـز كعدمو في بعض األدكات مف حيث العمؿ، كىي األدكات .3
 كلك، ككيؼ(.

غير الجازمة بالشرح كالتفصيؿ كداللة كؿ  الشَّرطكسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث جميع أدكات 
 نكردىا في اآلتي: ،حرؼ

  :إذا .1

كقكلؾ: )إذا جاءني  :المستقبؿ في معنى الجزاء، كال بد ليا مف جكابتككف ظرفنا لمزماف 
زيده فأيٍكًرميوي(، معناه إذا يجيء. فػ)إذا( مف الظركؼ غير المتصرفة لبنائو. ظرؼه كضع لزماف 

كػ)حيث( في المكاف، كبيني تشبيينا  ،نسبة مستقمة يقع فيو أخرل؛ كلذلؾ تجب إضافتو إلى الجمؿ
مؿ لمٌتعميؿ كالمجازاة؛ كمحٌمو النصب أبدنا عمى الظرفية، فال يقع بعد)إذا( بالمكصكالت، كاستع

                                                           
، 2/54، المبرد، المقتضب، 3/60جميع مصنفات النحك المتقدمة، سيبكيو، الكتاب، كنجد ذلؾ جمينا في  - (1)

 .300، ابف عصفكر، المقرب،ص338-337الزمخشرم، المفصؿ، 
فاألداة )لك( لـ يذكرىا سيبكيو كالمبرد كابف السراج مف أدكات الشَّرط بشكؿ صريح في مؤلفاتيـ: )الكتاب،  - (2)

 كالمقتضب، كاألصكؿ(.
ا منيا إلى جانب أدكات الشَّرط الجازمة، مثؿ )إذا ككيؼ(،فقد تحدث عنيما ق - (3) سـه مف النحكييف صٌنؼ بعضن

سيبكيو في حديثو عف أدكات الشَّرط الجازمة، ك)لك( جعميا الزمخشرم إلى جانب )إٍف( في ككنيما حرفا 
 . 437، الزمخشرم، المفصؿ، ص62-3/60الشَّرط،انظر: سيبكيو، الكتاب، 
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ىػ( 150. ك)إذا( عند أبي حنيفة)ت:(1)لمجزاء إاٌل الفعؿ؛ ألٌف الجزاء ال يككف إاٌل بالفعؿ الَّتي
كىك مذىب الككفييف ؛ كاستدٌؿ عمى ذلؾ بقكؿ  ،، يستعمؿ فييماالشَّرطمشترؾ بيف الظرؼ ك 

 نصيحة ابنو ]الكامؿ[: في الشَّاعر

مَّؿً          ذا تيًصٍبؾى خصاصةه فىتىجى بُّؾى بالًغنىى               كا  استٍغًف ما أغناؾى رى
(2)  

ق( إنيا كقعت مفعكالن بو في 672كقاؿ قكـه: أٌنيا تخرج عف الظرفية؛ فقاؿ ابف مالؾ )ت:
ذا كنًت عمٌي غضبي( ، ككقعت مبتدأ في قكلو (3)حديث: )إني ألعمـ إذا كنًت عٌني راضيةن كا 

قعت الكىاًقعىة{ تعالى: } إذا كى
ا{الثَّاني. كالخبر )إذا( (4) ٍت األىٍرضي رىجَّ ة: } إذا ريجَّ

. كيجكز أف تككف (5)
كيجكز أف تككف شرطنا،  ،أك خبرنا ليا عمى أٌنيا مبتدأ ،أك تأكيدنا ليا ،)إذا( بدالن مف )إذا( األكلى

مٌ  ،كالعامؿ فييا إٌما مقدر  ا فعميا الذم يمييا. كتككف )إذا( مجركرة بػ)حتى( في قكلو تعالى:كا 
                                                           

ـ(، األزىية في عمـ الحركؼ، تح: عبد المعيف الممَّكحي، د.ط، مطبكعات 1993ىػ(،)415اليركم)ت: - (1)
 .204-202مجمع المغة العربيَّة، دمشؽ، ص

ـ(، الممحة في شرح الممحة، تح: 2004ىػ(،)720البيت لعبد القيس بف خفاؼ البرجمٌي. ابف الصائع)ت:  - (2)
، 2/880ة البحث العممي، الجامعة اإلسالميَّة، المدينة المنكرة، السعكدية، ، عماد1ابراىيـ بف سالـ الصاعدم، ط

عبد اهلل،أحمد محمد)د.ت(، ظاىرة التقارض في النحك العربي، د.ط، مجمة الجامعة اإلسالميَّة، المدينة 
 .2/180.كىمع اليكامع،916. كمغني المبيب،ص3/1584. كبال نسبة في شرح الكافية الشافية58/242المنكرة،

ا: أٌف إصابة الخصاصة مف األمكر المترددة، كىي ليست  )إذا( لفعؿ الشَّرط لمضركرة. فيو أيضن الشاىد: جـز
 .69مكضع )إذا( فكانت بمعنى)إٍف(. الكفكم، الكميات،ص

ـ(، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تح: شعيب األرنؤكط كآخركف، 2001ىػ(،)241أحمد بف حنبؿ)ت: - (3)
. ابف مالؾ، شرح 40/374، مؤسسة الرسالة، 1 بف عبد المحسف التركي، طاشراؼ: د. عبد اهلل

 .2/210التَّسييؿ،
. ظرؼ محض ليس فييا معنى الشَّرط كالعامؿ فييا ما في 1. ك)إذا( فييا عمى عدة أكجو:1سكرة الكاقعة: - (4)

ا مقدر، أم: إذا كقعت الكاقعة . أٌنيا شرطية كجكابي3. أف العامؿ فييا )اذكر( مقٌدرنا. 2ليس مف معنى النفي. 
. أنيا شرطية كالعامؿ فييا الفعؿ الذم بعدىا كيمييا كىك اختيار أبي حيَّاف. 4كاف كيت ككيت، كىك العامؿ فيو. 

. أنيا ظرؼ لخافضة رافعة قالو أبك البقاء 6. أنيا مبتدأ ك)إذا رجت( خبرىا. كىذا عمى القكؿ أنيا تتصرؼ. 5
ذا الثَّانية إما بدؿ مف األكلى أك تكرير ليا. 7 أم إذا كقعت خفضت كرفعت. . إف العامؿ 8. أنيا ظرؼ لرجت كا 

. أف جكاب الشَّرط قكلو 9فييا مادؿ عميو قكلو فأصحاب الميمنة أم إذا كقعت بانت أحكاؿ النَّاس فييا. 
مر اهلل كىك كما . قاؿ الجرجاني: إذا صمة أم كقعت الكاقعة مثؿ اقتربت الساعة كأتى أ10فأصحاب الميمنة. 

ىػ(، إعراب القرآف كبيانو، 1415ىػ(،)1403يقاؿ قد جاء الصـك أم دنا كاقترب". الدركيش، محيي الديف)ت:
 .  9/425، دار اإلرشاد لمشؤكف الجامعية، سكريا، 4ط
 .4سكرة الكاقعة: - (5)
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آءيكىىا{ تَّى إذىا جى  ،كمجركرة بػ )حتى( ،ق(: " كتجيء مفعكالن بو672. قاؿ ابف مالؾ)ت:(1)} حى
 .      (2)كمبتدأ، كترد لممفاجأة"

، لشَّرطانة معنى يي ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف، متضمٌ ف ،)إذا( أداة شرط غير جازمة  
؛ ألنيا تدؿ عمى كقت الشَّرطكالجكاب، كاألصؿ فييا القطع بكقكع  الشَّرطكتفيد الربط بيف جممتي 
مىٍيكيـٍ  كيًتبى  معمكـ، كقكلو تعالى: } رى  ًإذىا عى ـي  حىضى دىكي ٍيرنا تىرىؾى  ًإفٍ  اٍلمىٍكتي  أىحى ًصيَّةي  خى   اٍلكى

ًبيفى  ًلٍمكىاًلدىٍيفً  كؼً  كىاأٍلىٍقرى مىى قِّاحى  ًباٍلمىٍعري معنى المجازاة ؛ ألف ، فقد دلت )إذا( عمى (3){ اٍلميتًَّقيفى  عى
يفرقكف بيف )إٍف(  النُّحاة. ك الشَّرطعند كقكع  كذلؾ مثؿ المجازاة تقعند الكقت الكاقع، جكابيا يقع ع

 الَّتيك)إذا( بما ذكرنا، فػ)إذا( تدؿ عمى كقت معمكـ كقكعو، أم تأتي لمتحقؽ، بخالؼ)إف( 
)إذا( كصالن ليا عمى األداة الفعؿ بعد يرل بأفَّ  ق(180)ت:فسيبكيو ،(4)لممشككؾ فيوتستعمؿ 
 .(5)ال يعدُّ كصالن ليا)إٍف( األداة  خالؼ

 ما إذا، عف كسألتو :"ق(180)ت:أنو ال يجازل بيا، فقاؿ سيبكيو النُّحاةكيرل بعض  
 فيما فإذا تقكؿ، إذ أتذكر: قمت إذا إذ، في بمنزلتو إذا في الفعؿ: فقاؿ بيا؟ يجازكا أف منعيـ
 إذا أتيؾ: قمت لك أنؾ ترل أال معمكمان؛ كقتان  تجئ إذا أفٌ  ىذا كيبٌيف. مضى فيما إذ بمنزلة تستقبؿ
 ككذلؾ مبيمة، أبدان  فإف. قبيحان  كاف البسر، احمر إف آتيؾ: قمت كلك حسنان، كاف البسر احمر

ذا. الجزاء حركؼ  تأتيني الذم الحيف: قمت كأنؾ حيف في منزلتوب إذا في فالفعؿ بالفعؿ، تكصؿ كا 
 .(6)"فيو آتيؾ فيو

ـٌ بيف أنو يجكز أف يجازل بيا في   .(7)اضطرارنا الٌشعرث

                                                           
 .73سكرة الزمر:  - (1)
 .2/178ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (2)
 .180:سكرة البقرة - (3)
 .193البب، ابف الدمينة، الجممة الشَّرطيَّة في شعر ابف الدمينة،ص - (4)
 . 3/71سيبكيو، الكتاب،  - (5)
 .3/60سيبكيو، الكتاب، - (6)
 .2/56، المبرد، المقتضب،3/61السابؽ، - (7)
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، حيث (1)حمالن ليا عمى )متى( الٌشعربجكاز الجـز بيا في  ق(672)تكصرح ابف مالؾ 
 قاؿ:

 (2)ا في الٌنثركليس ذاؾ جائزن                      الٌشعركشاعى جزـه بإذا في    

 كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ الفرزدؽ: 

مىٍدت نيرايىا تىًقدً   تىٍرفىعي لي ًخٍندىؼه كاهلل يرفعي لي                     نارنا إذا خى
(3) 

فتربط باختصاصيا ما ىك متحقؽ  ،كالمراد بيا االستقباؿ ،كيكثر مجيء الماضي بعدىا 
 الكقكع، كقكؿ جرير:

ًحكىٍت شىبَّيٍ   راًة قىميبً إذا ضى نىاًفسى سيكدنا في صى  (4)تى أٍضراسيا العيمى            خى

يالؤىا الفعؿ لـ يمنع مف أف يأتي بعدىا اسـ  نحك قكلو  ،فػ )إذا( شأنيا شأف )إٍف( ،كا 
تعالى:} ًإذىا السَّمىاء انشىقَّت{
(5). 

 فالسماء تقدر عمى كجييف:  

 .(6)دؿ عميو ما بعده ،فعؿ مقدرو مرفكع بأنَّ  ق(180)ت:أحدىما: كىك رأم سيبكيو

أٌف االسـ بعد )إذا( إٌما أف يرتفع باالبتداء، أك يككف  ق(215)ت:: كىك مذىب األخفشالثَّاني
 .(7)أجكد عنده الثَّانييفسره المذككر بعده، ك  ،فاعالن لفعؿ محذكؼ

                                                           
 .4/81ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (1)
 .3/579ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية، - (2)
.الشاىد: إذا 2/55، كبال نسبة في المقتضب،3/70، سيبكيو، الكتاب،216لبيت لمفرزدؽ في ديكانو،صا - (3)

. ، كالفعؿ )تقد( مجزـك  خمدت...تقد، جـز بإذا، فالفعؿ )خمد( في محؿ جـز
 .1/33ابف المثنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض، - (4)
 .1سكرة االنشقاؽ: - (5)
 .1/134سيبكيو، الكتاب،  - (6)

 .2/213ابف مالؾ، شرح التسييؿ، (7)-
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بعد فتككف ظرفنا لمحاؿ  ،الشَّرط، غير متضمنة معنى ةكقد تتجرد )إذا( لمظرفية المحض 
، فيي ىنا جاءت بمعنى )حيف( كنحك (2)، }كالميؿ إذا يغشى{(1)القسـ، نحك:} كالنجـ إذا ىكل{

 قكؿ الفرزدؽ:

يٍَّينا قىًديما                           كأٍصغىريهي إذا اٍغتىرىفكا ًذنىابا    (3)فىقيًبحى شىره حى

 كما كيكثر كقكع )ما( الزائدة بعد )إذا( نحك قكؿ جرير:

ٍنباءي قاؿ ابف دىٍيسؽو            لىعا لؾ فييا عالينا غيرى تاًعسً إذا م ا دعا جى
(4) 

كذلؾ في  ،الجـز بػ)إذا( شريطة أف تضاؼ إلييا )ما( ق(745)ت:حيَّافكأجاز أبك 
إٌف )إذا( مع زيادة)ما(  :إلى القكؿ ق(479)ت:كذىب أبك الحسف المجاشعي .(5)الٌشعرضركرة 

ٍف شئت جزمت عمى الجزاء ،ترؾ الجزاء بيا، كرفع الفعؿ بعدىافاالختيار ،كترؾ زيادتيا  .(6)كا 

 .(7)أٌما صاحب التيذيب فأجاز الجـز بيا إذا اٌتصمت بيا )ما(

بحسب مكقعيا مف الجممة، كىي  الشَّرطأف )إذا( تعرب كأخكاتيا مف أدكات  النُّحاةكيرل 
لجميكر أٌف )إذا( مضافة لمجممة كمذىب ا ،التعمؽ كاإلضافة إلىعندىـ ظرؼ، كلذا فيي بحاجة 

إلى أف )إذا( غير مضافة بؿ ىي  النُّحاة، كقد ذىب بعض (8)بعدىا، كالعامؿ فييا الجكاب الَّتي
 . (9)معمكلة لمفعؿ الذم يمييا ال لفعؿ الجكاب

                                                           
 .1سكرة النجـ: - (1)
 .1سكرة الميؿ: - (2)
 . الشيد: مجيء إذا خالصة لمظرفية بمعنى حيف.1/334ابف المثنى، كتاب النَّقائض، - (3)
 .1/26السابؽ، - (4)
 .4/1867أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (5)
ـ(، شرح عيكف األخبار، تح: حنَّا جميؿ حداد، 1985ىػ(،)479المجاشعي، أبك الحسف عمي بف نظاؿ)ت: - (6)
 .290، دار مكتبة المنار، األردف، ص1ط
 .290ابف يعيش، التيذيب الكسيط في النحك،ص - (7)
 .396المرادم، الجنى الداني،ص - (8)
 .396السابؽ،ص - (9)
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كىك أمر محتاج إلى التأمؿ إذ لـ يسمع إضافة )إذا( السـ ظاىر مجركر بعدىا، كالقكؿ  
 ،جمؿ بعدىا عائد لممعنى العاـ لألداة إذ ىي ظرؼ مبيـ يحتاج إلى ما يكضحوبإضافتيا إلى ال

كػ)أيف، كمتى،  الشَّرط، فػ)إذا( في باب الشَّرطكالراجح أف ىذه التأكيالت ال حاجة ليا في باب 
 . (1)تحتاج إلى التعمؽ بالفعؿ، كلكنيا ال تحتاج ألف تضاؼ إلى ما بعدىا ،كحيث(

التقديـ كالتأخير كالحذؼ كالذكر، كما ىك الحاؿ  :ركيبية منياكتختص )إذا( بخصائص ت 
فيي تشترؾ في كثير مف  ،الشَّرطمع األداتيف )إٍف كلك(، كىذا يدؿ عمى أصالة ىذه األدكات في 

 –ياكال تجكز مع غيرىا، مع مراعاة األصؿ في خصائص ،تجكز معيا الَّتية ركيبيَّ الخصائص التَّ 
ا )إذا( ألٌف تركيبيا إف فقد معنى التعميؽ، خمصت  كىك بقاء معنى التعميؽ في تركيبيا، كخصكصن

 لمظرفية المحضة.

ينكب عنو  اختصت بيا دخكليا عمى االسـ كما قمنا سابقنا، أك ما الَّتيفمف األمكر  
 كالضمير، نحك قكؿ جرير:

ٍقًرؽي سممى عىٍبرىةن أ  ك تيميريىاإذا نحف قمنا قد تباينٍت الٌنكىل                  تيرى
(2) 

 : قكؿ جرير:الشَّرطكمثاؿ تقدـ الجكاب عمى 

ميطه غىرَّقىٍتؾى بيحكريىا  ـي ما ييٍغني ميعىٍيده كميٍعرضه                إذا ما سى ستعم
(3) 

، النَّقائضفي شعر  كأربعيف مٌرة اكسبعن أربعمائة  الشَّرطة متضٌمنة معنى كقد كردت )إذا( ظرفيَّ 
 .مٌرة كستٌيف اكخمسن ئة ثالثماكمتمكة بفعؿ  ،مٌرة كثمانيف يفتاثناسـ تمكة ببحيث كردت إذا م

 

 

 

                                                           
 .104حمادة، فؤاد، ما في باب الشَّرط كالجزاء، ص - (1)
 .1/11ى، كتاب النَّقائض،ابف المثن - (2)
 .1/11السابؽ، - (3)
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 :النَّقائض، بحسب ما جاء في كتاب يأتيكمف شكاىد مجيء إذا متمكة باسـ ما 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 سػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػا ييغنػػػػػػػػي ميعىيػػػػػػػػده كميعػػػػػػػػرضه  1

 
قىتٍػػػػػػػػػػػػؾى بيحكريىػػػػػػػػػػػػا  إذا مػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػميطه غرَّ

 
1/11 

 تباينػػػػػػػػػًت النَّػػػػػػػػػًكل إذا نحػػػػػػػػػف قمنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد 2
 

ٍبػػػػػػػػػػػرةن أك تيميريىػػػػػػػػػػػا ٍقػػػػػػػػػػػًرؽي سػػػػػػػػػػػممى عى  تيرى
 

11 
 إذا نحػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ نممػػػػػػػػؾ لسػػػػػػػػممى ًزيػػػػػػػػارةن  3

 
ػػػدىل سػػػممى عمػػػى مػػػف يىزكريىػػػا  نىًفٍسػػنا جى

 
12 

ػػػػحى 4  عىضػػػػاريطي يىٍشػػػػككفى الفىراًسػػػػفى بالضُّ
 

ػػػػػا ميغيريىػػػػػا ػػػػػثَّ ركضن  إذا مػػػػػا السػػػػػرايا حى
 

13 
ٍنقىػػػػػػػػػػعه  5 مى كػػػػػػػػػػٍيـه كى  سػػػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػػػا يغنػػػػػػػػػػي حي

 
ػػػػفيريىا إذا  الحػػػػرب لػػػػـ يرجػػػػٍع بصػػػػمحو سى
 

13 
يػػػػػا 6  اسػػػػػأؿ سػػػػػميطنا إذا مػػػػػا الحػػػػػربي أٍفزىعى

 
ػػػػػػػػػا ىىكادييػػػػػػػػػا ـي قيٍعسن ػػػػػػػػػٍيًمكي  مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػأفي خى

 
17 

 حكاىػػػػػػػا امػػػػػػػرؤه سػػػػػػػيؿه إذا ىػػػػػػػك باعيػػػػػػػا 7
 

ًكسػػػػػػػػػٍت أثمانييػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ ييمػػػػػػػػػػاكس  ف كي  كا 
 

25 
ػػػػػػػػٍعدو كمالػػػػػػػػؾو  8  إذا ىػػػػػػػػي حمَّػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػيفى سى

 
ػػػػػػداعً  ك أيجيػػػػػػرٍت بالٌرمػػػػػػاًح المى  سً كعمػػػػػػرو

 
25 

ؿه لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ غريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  9 ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ  كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا نَّمى  كركدو إذا السػػػػػػػػػػػػػػػػارم بميػػػػػػػػػػػػػػػػؿو تىرى
 

50 
ـٍ بكػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ غريبػػػػػػػػػػػػػػػةو  10  فػػػػػػػػػػػػػػػإني ليػػػػػػػػػػػػػػػاجيًي

 
ػػػػػػػػػػػركدو إذا الٌسػػػػػػػػػػػارم بميػػػػػػػػػػػؿو ترنَّمػػػػػػػػػػػا  شى

 
51 

ٍقعىػػػػػػػػدي األٍحسػػػػػػػػاًب منقطػػػػػػػػعه بػػػػػػػػو 11  لقػػػػػػػػى مي
 

كمييػػػػػػػػػا  إذا القػػػػػػػػػكـي رامػػػػػػػػػكا خطَّػػػػػػػػػةن ال يىري
 

84 
ُـّ سػػػػػػػػكءو سػػػػػػػػاءى مػػػػػػػػا قػػػػػػػػدَّمٍت  12  لػػػػػػػػوي لػػػػػػػػو أ

 
ػػػػػػػػػدَّ قػػػػػػػػػديميا  إذا فػػػػػػػػػارطي األحسػػػػػػػػػاًب عي

 
92 

 كلكػػػػػف تيػػػػػرل لػػػػػي غايػػػػػةي المجػػػػػًد سػػػػػابقنا 13
 

 إذا الخيػػػػؿي قادىٍتيػػػػا الجيػػػػادي مػػػػعى الفحػػػػؿً 
 

98 
 إذا العنػػػػػػػزي بالػػػػػػػٍت فيػػػػػػػًو كػػػػػػػادت تيسػػػػػػػيميوي  14

 
كابيػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػؿَّ الرَّ  عميػػػػػػػػػػؾى كتيٍنفػػػػػػػػػػى أف تىحي

 
127 

 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػانعكف إذا النسػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ترادفػػػػػػػػػػػػػػػػت 15
 

 اليػػػػػػػػػػػا ال تيرحػػػػػػػػػػػؿي حػػػػػػػػػػػذىرى الٌسػػػػػػػػػػػباًء ًجم
 

136 
ـي بػػػػػػػػػػػػػػػالقركـً تخػػػػػػػػػػػػػػػاطركا 16 ذا البىػػػػػػػػػػػػػػػراًج  كا 

 
ػػػػػػػػػػػػػكلي ًبأىغمػػػػػػػػػػػػػب ًعػػػػػػػػػػػػػٌزه ال ييٍنػػػػػػػػػػػػػزىؿي   حى

 
137 

 جبمػػػػػػػػي أعػػػػػػػػزُّ إذا الحػػػػػػػػركبي تكشَّػػػػػػػػفت 17
 

ػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػؾى كالػػػػػػػػػػدؾ كأفضػػػػػػػػػػػؿي   ممَّ
 

149 

18 
 كأرفػػػػػػػعي صػػػػػػػدرى العىػػػػػػػنًس كىىػػػػػػػيى ًشػػػػػػػًممَّةه 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   بػػػػػػػػػػػػػػػػػأغبرى خفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو كػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف قىتامى

 كىججػػػػػػػػت الذت بالًكنػػػػػػػػاسً  إذا العيفػػػػػػػػري 
 

 مالػػػػػت ًبمىػػػػػكًث العىمػػػػػاًئـً  إذا مػػػػػا السُّػػػػػرل
 ديخػػػػػػافي الغىضػػػػػػا يىعمػػػػػػك فيػػػػػػركجى المخػػػػػػرـً 
يػػػػػارىل مػػػػػف أجػػػػػيج الٌسػػػػػمائـً   عيػػػػػكفي المى

 

151 

 كأطعػػػػػػػػػػػػفى حػػػػػػػػػػػػيفى تختمػػػػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػػػػكالي 19
 

 ًبمػػػػػػػػػػػػػػػػٍأزكؿو إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا النقػػػػػػػػػػػػػػػػعي ثػػػػػػػػػػػػػػػػارا
 

186 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادي كىٍرسو  20  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعديًو سى

 
 إذا ىػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػكؽ أيػػػػػػػػػدم القػػػػػػػػػكـً سػػػػػػػػػارا

 
187 

ذا ضػػػػػػػػػػػػئيفي بنػػػػػػػػػػػػي ًعقػػػػػػػػػػػػاؿي كلَّػػػػػػػػػػػػدت  21  كا 
 

ػػػػػػػػػػٍخًميا األطفػػػػػػػػػػاؿً   عرفػػػػػػػػػػكا منػػػػػػػػػػاخرى سى
 

230 
ذا كػػػػػػػػالب بنػػػػػػػػي المىراغػػػػػػػػًة ربَّضػػػػػػػػٍت  22  كا 

 
 خطػػػػػػػػػرت كرائػػػػػػػػػي داًرمػػػػػػػػػي كًجمػػػػػػػػػارم

 
235 

 إذا نحػػػػػػػػػػػفي نادينػػػػػػػػػػػا أبىػػػػػػػػػػػى أٍف ييجيبىنػػػػػػػػػػػا 23
 

يػػػػػػػػػػرى الغىمػػػػػػػػػػاًغـً  ٍف نىٍحػػػػػػػػػػفي فىػػػػػػػػػػدىٍيناهي غى  كا 
 

249 
ػػػػ 24  تٍ إذا ىػػػػي ماسػػػػت فػػػػي الحديػػػػًد كأعمىمى

 
ضػػػػػػػارـً   تمػػػػػػػيـه كجاشػػػػػػػت كػػػػػػػالبحكًر الخى

 
272 

 سػػػػػالت ًجباىييػػػػػا النَّػػػػػاسإذا مػػػػػا كجػػػػػكه  25
 

ٍعبػػػػػكًط تحػػػػػت العمػػػػػائـً   مػػػػػف العػػػػػرًؽ المى
 

274 



 ىىىىىىى            

 

96 
 

 الثَّانيىالفصل

 عػػػػػػدُّكا قػػػػػػديمىييـٍ  النَّػػػػػػاسترانػػػػػػي إذا مػػػػػػا  26
 

 كٌفٍضػػػػؿى المسػػػػاعي ميسػػػػفرنا غيػػػػرى كاجػػػػـً 
 

290 
 إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػربه تىمقَّػػػػػػػػػػػػػػػػحي عػػػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  27

 
 اعتصػػػػػػػػػػػػػػػػػابا كدرٍَّت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ًمٍريىًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
314 

 أجنػػػػػػػػػػػػدؿي مػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػكؿي بنػػػػػػػػػػػػػك نيميػػػػػػػػػػػػػرو  28
 

 إذا مػػػػا األيػػػػري فػػػػي اسػػػػًت أبيػػػػؾى غابػػػػا؟
 

320 
 قػػػػػػػػػػػػػػػركـه تحمػػػػػػػػػػػػػػػؿي األعبػػػػػػػػػػػػػػػاءى عػػػػػػػػػػػػػػػنكـ  29

 
ػػػػػػػػدىثاًف نابػػػػػػػػا  إذا مػػػػػػػػا األمػػػػػػػػري فػػػػػػػػي الحى

 
322 

 أنػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػف العاًصػػػػػػػػػػًميفى بنػػػػػػػػػػي تىمػػػػػػػػػػيـ 30
 

ـي الحػػػػػػػػػػػػػػدثاًف نابػػػػػػػػػػػػػػا  إذا مػػػػػػػػػػػػػػا أعظىػػػػػػػػػػػػػػ
 

324 
 أتعػػػػػػػػػػػػػػػدؿي حػػػػػػػػػػػػػػػكمتي ببنػػػػػػػػػػػػػػػي كيميػػػػػػػػػػػػػػػبو  31

 
 ا بحػػػػػػػػػػػػرم رأيػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػو اضػػػػػػػػػػػػطراباإذ
 

335 
تىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي قػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي 32 ٍنمى  بأيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًة زي

 
 إذا بحػػػػػػػػػػػػػػػػرم رأيػػػػػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػػػػػو عيبابػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
335 

نػػػػػػػػػػػػػي لىتبتػػػػػػػػػػػػػػزُّ لمػػػػػػػػػػػػػػرئيًس فكارسػػػػػػػػػػػػػػي 33  كا 
 

ػػػػػػػرَّدا  إذا كػػػػػػػٌؿ عجػػػػػػػاجو مػػػػػػػف الخػػػػػػػكًر عى
 

345 
اًج في الحرب مقدمنا 34  ًبأمضى مف الحجَّ

 
 إذا بعضػػػػػػػيـ ىػػػػػػػاب الخيػػػػػػػاضى فعػػػػػػػرَّدا

 
349 

 القتمػػػػػػػػػى عمييػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػاقطت تعػػػػػػػػػجُّ إذا 35
 

كريىػػػػػػػػا  عجػػػػػػػػيجى ًلقػػػػػػػػاًح قػػػػػػػػد تجػػػػػػػػاكبى خى
 

369 
ٌجمػػػػػػػت 36  ألػػػػػػػـ تعممػػػػػػػي أٌنػػػػػػػي إذا الًقػػػػػػػٍدري حي

 
 كأيلقػػػػػػػػي عػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػًو الفتػػػػػػػػػاًة سيػػػػػػػػػتكريىا

 
372 

 إذا األفػػػػػػػػػػػؽ الغربػػػػػػػػػػػيُّ أمسػػػػػػػػػػػى كأنَّػػػػػػػػػػػو 37
 

 ٌسػػػػػػػػػػػدىل أيرجػػػػػػػػػػػكاو كاسػػػػػػػػػػػتقمَّت عىبكريىػػػػػػػػػػػا 
 

373 
 إذا جعفػػػره مػػػٌرت عمػػػى ىضػػػبًة الًحمػػػى  38

 
 إذ صػػػػػػػػػػػاحت إلييػػػػػػػػػػػا قبكرىػػػػػػػػػػػا تىقنَّػػػػػػػػػػػعي 

 
377 

 كال يعصػػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػػراف عقػػػػػػػػػد مجاشػػػػػػػػػعو  39
 

 إذا الحػػػػرب لػػػػـ يرجػػػػع بصػػػػمحو سػػػػفيرىا
 

385 
ػػػػػػػػػػبَّ الحػػػػػػػػػػديث مجاشػػػػػػػػػػعه  40  كال تتقػػػػػػػػػػي غي

 
 إذا ىػػػػػػػػي جاعػػػػػػػػت أك مػػػػػػػػٌدت أيكريىػػػػػػػػا

 
385 

 تػػػػػػػػػدافعي قػػػػػػػػػدمنا عػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػيـو فكارسػػػػػػػػػي 41
 

 إذا الحػػػػػربي أبػػػػػدل حػػػػػدَّ نػػػػػابو ىىريريىػػػػػا
 

387 
 الحػػػػػػػػػػػديث كأٌنػػػػػػػػػػػوي  إذا ىػػػػػػػػػػػفَّ سػػػػػػػػػػػاقطفى  42

 
نىػػػػػى النخػػػػػًؿ أك أبكػػػػػاري كػػػػػرـو ييقطػػػػػؼي   حى

 
2/5 

 رقػػػػػػػػدف عمػػػػػػػػييفَّ الحجػػػػػػػػاؿي الميسػػػػػػػػٌجؼ إذا القينبيضاتي السكدي طٌكفف بالضحى 43
 

6 
بػػػػػػػارل يصػػػػػػػيدىا 44  كأشػػػػػػػال لحػػػػػػػـو مػػػػػػػف حي

 
 إذا نحػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػئنا صػػػػػػػػػػاحبه متػػػػػػػػػػألَّؼ

 
9 

 إذا الشَّػػػػػػػػكؿي راحػػػػػػػػػت كالقريػػػػػػػػعي أماميػػػػػػػػػا 45
 

 شيسَّػػػػػػػػػػؼي كىيػػػػػػػػػػفَّ ضػػػػػػػػػػئيالتي العرائػػػػػػػػػػًؾ 
 

38 

46 
بَّػػػػػػادو ليػػػػػػـ مػػػػػػف كرييتػػػػػػي  كمػػػػػػا ًعنػػػػػػدى عى
ـٍ يمػػػػػػػػػػدؾى كدكنىػػػػػػػػػػوي   فخػػػػػػػػػػرتى بشػػػػػػػػػػيخو لىػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػٍت رىجاًئميػػػػػػو كاحه إذا مػػػػػػا الٌشػػػػػػرُّ عىضَّ  رى
ػػػػػػػوي كتيضػػػػػػػػاًئميو  أبه لىػػػػػػػؾى تيخًفػػػػػػػي شىٍخصى

 

62 

 ا بػػػػػي الشَّػػػػػكؽي مكلعنػػػػػاحيَّانػػػػػكقػػػػػد كػػػػػاف أ 47
 

 إذا الطػػػػػػػػػرؼي الظَّعػػػػػػػػػافي زدَّتى حماًئميػػػػػػػػػوي 
 

64 
 شػػػػػػػػػػػػجعاًء الفػػػػػػػػػػػػؤاًد نجيبػػػػػػػػػػػػةو قطعػػػػػػػػػػػػتي ب 48

 
ػػػػػػٌرزى فاضػػػػػػميوي  ػػػػػػركحو إذا مػػػػػػا النٍُّسػػػػػػعي غي  مى

 
67 

ػػػػػػػػػػٌردىتٍ  49 ، إذا ىػػػػػػػػػػي جي  ًبميٍرىىفػػػػػػػػػػةو بًػػػػػػػػػػيضو
 

 تىػػػػػػػػػػػػػػػأىلَّؽي فػػػػػػػػػػػػػػػييفَّ المنايػػػػػػػػػػػػػػػا المَّكامػػػػػػػػػػػػػػػعي 
 

109 
 ككنَّػػػػػػػػػػػػػا إذا الجٌبػػػػػػػػػػػػػاري صػػػػػػػػػػػػػغَّرى خػػػػػػػػػػػػػدَّهي  50

 
 ضػػػػػػػػػربناهي حتٌػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػتقيـ ى األخػػػػػػػػػادعي 

 
113 

 مَّةه كأرفػػػػػػػعي صػػػػػػػدرى العػػػػػػػٍنًس كىٍىػػػػػػػيى ًشػػػػػػػمٍ  51
 

 إذا مػػػػػا السُّػػػػػرىل مالػػػػػت بمػػػػػكًث العمػػػػػائـً 
 

151 
جػػػػػػػػت 52  إذا الغيٍفػػػػػػػػري الذت بالكنػػػػػػػػاًس كىجَّ

 
 عيػػػػػكف الميػػػػػارىل مػػػػػف أجػػػػػيًج السَّػػػػػماًئـً 

 
151 

ـٍ  النَّػػػػػػاسترانػػػػػػي إذا مػػػػػػا  53  عػػػػػػدُّكا قػػػػػػديمىيي
 

 كفىٍضػػػػؿى المسػػػػاعي ميسػػػػفرنا غيػػػػرى كاجػػػػـً 
 

158 
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 الثَّانيىالفصل

 إذا مػػػػػػػػا الميػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػاج صػػػػػػػػدنل حزيننػػػػػػػػا  54
 

زى  ػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػاتً بكػػػػػػػػػى جى  عن
 

165 

55 
 ألسػػػػػػػػػتى إذا القىعسػػػػػػػػػاءي أنسػػػػػػػػػؿى ظيرىػػػػػػػػػا
عػػػػػػاؿو كالًجحػػػػػػاشي كأٌنيػػػػػػا  لىقيػػػػػػكا اٍبنًػػػػػػي جى

 

 إلػػػػػى آًؿ ًبسػػػػػطاـً بػػػػػف قػػػػػيسو بخاًطػػػػػبً 
ػػػػػػػفه كالقػػػػػػػكـي ًميػػػػػػػؿي العىصػػػػػػػائبً  ـٍ ثيكى  لىييػػػػػػػ

 

192 

 فميتنػػػػػػي ،إذا مػػػػػػا العػػػػػػذارل قمػػػػػػف: عػػػػػػـٌ  56
 

 207 إذا كاف لي اسمنا كنت تحت الصفائح
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيدي رىىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أي  57  بيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي رى

 
قػػػػػػػػػػػا  إذا ىػػػػػػػػػػػك ًرٍجمىػػػػػػػػػػػٍي أيـٌ غػػػػػػػػػػػيالفى فرَّ

 
211 

زً  58 ذا النسػػػػػػػػػػػاءي خػػػػػػػػػػػرجف غيػػػػػػػػػػػر تبػػػػػػػػػػػرُّ  كا 
 

 ًغزنػػػػػػػػػػػػا، كعنػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػركجيفَّ نغػػػػػػػػػػػػػاري 
 

226 
 يأنىٍسػػػػػػػػػػػػفى عنػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػكليفَّ إذا التقػػػػػػػػػػػػكا 59

  
ذا ىػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػرزكا فيػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ًخفػػػػػػػػػػػػػػػاري   كا 

 
227 

ذا العيػػػػػػػػػػػػػػكف تكارىػػػػػػػػػػػػػػت أبصػػػػػػػػػػػػػػػارىا 60  كا 
 

 راب ًقفػػػػػػػػػاري كجػػػػػػػػػرل بيػػػػػػػػػفَّ مػػػػػػػػػع السَّػػػػػػػػػ
 

228 
 كليػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػؾ إذا القػػػػػػػػػركـي تخػػػػػػػػػاطرت 61

 
طػػػػػػػػػػاري   خمػػػػػػػػػػطي الفحكلػػػػػػػػػػًة مصػػػػػػػػػػعبه خى

 
230 

 كليػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػؾ إذا الفحػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػدافعت 62
 

ػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػكجيفَّ ًغمػػػػػػػػػػػػػػاري   لجػػػػػػػػػػػػػػجه يغيمُّ
 

230 
ذا بنػػػػػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػػػػػدو عمػػػػػػػػػػػػػػػيَّ تحػػػػػػػػػػػػػػػدَّبكا 63  كا 

 
ػػػػػػػػػبىٍت بنػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػدو لمػػػػػػػػػف رادانػػػػػػػػػي  نىصى

 
249 

ذا الٌربػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ترٌببػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أحالفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 64  كا 
 

 مػػػػػػػت مخػػػػػػػاطرتي كعػػػػػػػزَّ نىصػػػػػػػيرمعىظي 
 

256 
ذا بنػػػػػػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػػػػػػدو رمػػػػػػػػػػػػػػػتى أيػػػػػػػػػػػػػػػدييـ 65  كا 

 
ـٍ ًبيػػػػػػػػػػػػػػديرً  ػػػػػػػػػػػػػػعى قػػػػػػػػػػػػػػزمييي  دكنػػػػػػػػػػػػػػي كرجَّ

 
257 

ذا القصػػػػػػػػػػػػػائدي أكضػػػػػػػػػػػػػعت ريكبانييػػػػػػػػػػػػػا 66  كا 
 عممػػػػػػػػػػػٍت ىىػػػػػػػػػػػكاًزفي أنَّػػػػػػػػػػػوي قػػػػػػػػػػػد غرَّىػػػػػػػػػػػا

 

 بػػػػػػػػػػػػػػالغىٍكًر كىػػػػػػػػػػػػػػي ميمػػػػػػػػػػػػػػرَّةي التَّخبيػػػػػػػػػػػػػػرً 
 شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعراؤىا كغيكاتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرو 

 
 
 
 
 

257 

ذا ىػػػػػػػػػػػـ جمعػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػ 67  ف بيػػػػػػػػػػػٌرىـٍ كا 
 

مىثػػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي ثكبػػػػػػػػػػػػًو بشػػػػػػػػػػػػعيرً   غى
 

259 

68 
 الكالػػػػػػػػػػػػػػػػػدات كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف بعكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كالمػػػػػػػػػػػػػػدلجاتي إذا النُّجػػػػػػػػػػػػػػكـي تىغػػػػػػػػػػػػػػكَّرتٍ 

 

 كالقػػػػػػػػػػػػػػاتالت ليػػػػػػػػػػػػػػفَّ كػػػػػػػػػػػػػػٌؿ صػػػػػػػػػػػػػػغيرً 
ػػػػػػػػػػػػػاء كػػػػػػػػػػػػػٌؿ صػػػػػػػػػػػػػفيرً   كالتٌابعػػػػػػػػػػػػػاتي ديعى

 

265 

69 
ذا المنػػػػى جمحػػػػت ًبيػػػػفَّ إلػػػػى اليػػػػكل  كا 
 مالىػػػػػػػػػػػػػٍت ًبًيػػػػػػػػػػػػػٌف ضػػػػػػػػػػػػػكاربه أفكاىيػػػػػػػػػػػػػا

 

 ضػػػػػػػػميرً مػػػػػػػػنيفَّ حػػػػػػػػيف نشػػػػػػػػرفى كػػػػػػػػؿَّ 
 ييخًمٍجػػػػػػػػػػػػػػػفى بػػػػػػػػػػػػػػػيفى فىياشػػػػػػػػػػػػػػػؿى كأيػػػػػػػػػػػػػػػكرً 

 

265 

70 
ذا اليمامػػػػػػػػػػػػػػػػة أتمػػػػػػػػػػػػػػػػرت حيطانيػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا 
 لىٌكيػػػػػػػػتى بػػػػػػػػي ًشػػػػػػػػدقىيؾى تىحًسػػػػػػػػبي أنَّنػػػػػػػػي 

 

 كقعػػػػػدت يػػػػػابف خضػػػػػاًؼ فػػػػػكؽ سػػػػػريرً 
 أعيػػػػػػػػا ًبمىكًمػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػا بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد كىثيػػػػػػػػرً 

 

270 

ذا طيييَّػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػف كرائػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػبحت 71  كا 
 

ـي الٌرمػػػػػػػػػػػػػػاًح عمػػػػػػػػػػػػػػييـ يتزعػػػػػػػػػػػػػػزعي  ػػػػػػػػػػػػػػ  أجى
 

285 
 ذا الجبػػػػػػػػػػػػاةي تقػػػػػػػػػػػػارطكاكلنػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػؾ إ 72

 
تٍػػػػػػػػػػرىعي   جػػػػػػػػػػابو لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػدده كحػػػػػػػػػػكضه مي

 
294 

 إذا أنػػػػت زرت الغانيػػػػاًت عمػػػػى العصػػػػا 73
 

ػػػػػػػػاكدً  ـى األسى  تمنَّيػػػػػػػػتى أٍف تسػػػػػػػػقى ًسػػػػػػػػما
 

303 
 ناصػػػػػػػػػػػرنا ،فػػػػػػػػػػػإٌف ألنصػػػػػػػػػػػار الخالفػػػػػػػػػػػة 74

 
بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  إذا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغو طغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتجى

 
308 

ػػػػػػا 75 ؟ معممن  أتنسػػػػػػكفى شػػػػػػٌداًت ابػػػػػػف أخػػػػػػكىزى
 

راإذا المػػػػػػػكتي بػػػػػػػالمكًت ارتػػػػػػػدل ك   تػػػػػػػأزَّ
 

308 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كطئػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  76  إذا رىٍضراضى

 
ػػػػػػػػػػػػػػبىطفى صػػػػػػػػػػػػػػدكرى منعمػػػػػػػػػػػػػػةو رثػػػػػػػػػػػػػػاـً   خى

 
321 



 ىىىىىىى            
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 الثَّانيىالفصل

 تػػػػػػػػػػػػػزؼُّ إذا العػػػػػػػػػػػػػرل قًمٍقػػػػػػػػػػػػػتى عمييػػػػػػػػػػػػػا  77
 

 زفيػػػػػػػػػػػػػؼى الياًدجػػػػػػػػػػػػػاًت مػػػػػػػػػػػػػف النَّعػػػػػػػػػػػػػاـً 
 

321 
طىفىػػػػػػػػػػػػػى لقيػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػو ميعيػػػػػػػػػػػػػدنا إذا 78  الخى

 
 فأٌييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمري لمٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماـً 

 
324 

نػػػػػػػػػػػاةى سػػػػػػػػػػػالت 79  إذا سػػػػػػػػػػعده بػػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػػًد مى
 

 ي العديػػػػػػػػػػًد مػػػػػػػػػػف التُّػػػػػػػػػػرابً بػػػػػػػػػػأكثرى فػػػػػػػػػػ
 

334 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكا  80  إذا آباؤنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ عي

 
 أبػػػػػػػػػػػػػػافى الميٍقرفػػػػػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػػػػف الًعػػػػػػػػػػػػػػرابً 

 
336 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال ييظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 81
 

 إذا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسي شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّت بأككارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

343 
 كال يمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف نيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّاًتيـ  82

 
 إذا الحػػػػػػػػػػػػػػػػرب صػػػػػػػػػػػػػػػػالت بأظفارىػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
343 

الباقي نكرده في جدكؿ برقـ الشاىد كرقـ ك  ،كنذكر بعض الشكاىد عمى مجيء الفعؿ بعد إذا
 الصفحة:

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػًدعنا مػػػػػػػػنكـ أٍنػػػػػػػػؼى مسػػػػػػػػمعو  1  إذا مػػػػػػػػا جى

 
عاصػػػػػػعي مػػػػػػا تىيىسَّػػػػػػرا ٌنػػػػػػاهي الصَّ مى  أقػػػػػػرَّ كى

 
1/8 

ـى إذا بىًطنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  2  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدنا مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػتىنَّوٍ   يفعمػػػػػػػػػػػػػف ًفعػػػػػػػػػػػػػؿ األيتيػػػػػػػػػػػػػف المي
  

9 
يػػػػػػػػػارأيػػػػػػػػػتي كيميبنػػػػػػػػػا يىٍعػػػػػػػػػريؼي المػػػػػػػػػؤـ ر  3  يحى

 
عكريىػػػػػػػا  إذا اسػػػػػػػكدَّ بػػػػػػػيف األممحػػػػػػػيًف جى

 
11 

بىػػػػػػػتٍ  4 ػػػػػػػميطه إذا رى  أال سػػػػػػػاء مػػػػػػػا تيبمػػػػػػػى سى
 

ػػػػػػػػػا ظييكريىػػػػػػػػػا كاًشػػػػػػػػػنييا كازداد عرضن  جى
 

13 
ػػػػػػػػػػػػٌرفكا  5 عػػػػػػػػػػػػكرنا فىشى  إذا مػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػاظمتـ جي

 
ػػيؼ ًعيريىػػا ػػا إذا آبػػت مػػف الصَّ حيشن  جي

 
14 

كاًشػػػػػػًنيا الخيصػػػػػػى 6 ػػػػػػميطنا فػػػػػػي جى  كػػػػػػأفَّ سى
 

قيريىػػػػػػػػػاإذا حػػػػػػػػػؿَّ بػػػػػػػػػيف األممحػػػػػػػػػ  يًف كى
 

15 
ػػػػػػػػٍت  7 ػػػػػػػػميطو فىقىبيحى  إذا قيػػػػػػػػؿ ركػػػػػػػػبه مػػػػػػػػف سى

 
ػػػػػػػػػػػػػا بىشػػػػػػػػػػػػػيريىا  ًركابنػػػػػػػػػػػػػا كريكباننػػػػػػػػػػػػػا لىئيمن

 
15 

ػػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػػاء بايعتػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػالي كًخٍمقىتيػػػػػػػػػػوي  8  مى
 

 إذا جنػػػى الحػػػرب بعػػػد الٌسػػػمـ جانييػػػا
 

17 
ـي بصػػػػػػػػػػػػػػػالحو  9  قػػػػػػػػػػػػػػكـه إذا ذيكػػػػػػػػػػػػػػػرى الكػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
 لػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػذكركا فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػالح األقػػػػػػػػػكاـ

 
19 

 ؿ ابػػػػػػفي ٌدٍيسػػػػػػػؽو عمييػػػػػػا مػػػػػػا يقػػػػػػك ليػػػػػػافى  10
 

ػػػػػٍت بػػػػػيف المٌػػػػػكل فػػػػػالعرائس  إذا مػػػػػا رىعى
 

25 
 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 26 21 19 8 4 18 8 5 12 6 رقـ الشاىد

 52 51 51 35 33 33 31 31 26 26 الصفحةرقـ 
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ

 8 6 4 4 3 52 40 35 32 30 رقـ الشاىد
 86 85 85 84 84 66 62 56 53 52 رقـ الصفحة

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 ـ



 ىىىىىىى            
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 الثَّانيىالفصل

 12 10 4 40 35 34 33 26 21 16 رقـ الشاىد
 98 98 97 94 94 94 93 93 92 90 رقـ الصفحة

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 ـ
 29 26 23 21 18 24 23 19 18 16 رقـ الشاىد
 107 104 104 104 103 100 100 99 99 99 رقـ الصفحة

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 ـ
 28 14 11 4 17 7 64 43 3 46 رقـ الشاىد
 130 129 129 128 126 125 124 122 118 117 رقـ الصفحة

 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 ـ
 74 41 22 21 18 17 11 5 58 34 رقـ الشاىد
 149 144 138 137 137 137 136 135 133 130 رقـ الصفحة

 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 ـ
 12 9 6 24 21 41 7 3 98 93 رقـ الشاىد
 184 184 183 183 173 164 155 155 154 153 رقـ الصفحة

 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 ـ
 15 28 26 18 16 14 9 7 28 15 رقـ الشاىد
 195 190 190 188 188 188 188 187 186 184 رقـ الصفحة

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 ـ
 3 88 79 76 67 55 34 7 29 5 رقـ الشاىد
 215 213 211 211 210 207 205 202 201 197 رقـ الصفحة

 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 ـ
 13 34 24 14 13 64 30 22 7 5 رقـ الشاىد
 243 241 240 239 238 234 221 219 215 215 رقـ الصفحة

 120 119 118 117 116 115 114 11374 112 111 ـ
 110 105 102 100 96 74 51 6 4 36 رقـ الشاىد
 277 276 274 274 273 271 269 249 248 247 رقـ الصفحة

 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 ـ
 43 40 38 36 12 146 141 132 131 124 رقـ الشاىد



 ىىىىىىى            
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 الثَّانيىالفصل

 289 289 288 288 285 283 283 282 282 281 رقـ الصفحة
 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 ـ

 87 85 66 62 57 55 13 78 68 53 رقـ الشاىد
 321 321 319 319 318 318 311 306 305 290 رقـ الصفحة

 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 ـ
 30 26 17 2 53 34 27 12 98 94 رقـ الشاىد
 347 346 345 343 341 336 335 333 322 322 رقـ الصفحة

 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 ـ
 15 8 2 17 14 12 8 38 37 35 رقـ الشاىد
 360 359 358 354 353 353 353 348 348 348 رقـ الصفحة

 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 ـ
 5 8 2 62 61 49 41 34 31 17 رقـ الشاىد
 368 367 366 365 365 363 363 362 362 360 رقـ الصفحة

 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 ـ
 60 55 46 35 34 33 26 16 15 12 رقـ الشاىد
 376 376 375 373 373 373 371 370 370 369 رقـ الصفحة

 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 ـ
 52 50 42 41 35 30 25 82 70 66 رقـ الشاىد
 386 386 385 385 385 385 384 378 377 377 رقـ الصفحة

 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 ـ
 79 72 67 52 45 42 41 40 38 4 رقـ الشاىد
 19 18 17 14 13 12 12 12 11 2/5 رقـ الصفحة

 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 ـ
 32 29 115 112 110 106 97 91 89 80 رقـ الشاىد
 35 34 23 23 23 22 21 21 20 19 رقـ الصفحة

 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 ـ
 32 17 8 5 78 76 74 69 62 52 رقـ الشاىد
 44 43 43 42 40 40 40 39 38 36 رقـ الصفحة



 ىىىىىىى            
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 الثَّانيىالفصل

 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 ـ
 44 33 27 11 86 60 55 51 35 34 رقـ الشاىد
 68 67 66 64 63 59 58 58 45 45 رقـ الصفحة

 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 ـ
 65 54 50 44 36 96 93 81 57 46 رقـ الشاىد
 109 108 107 107 106 102 102 101 78 69 رقـ الصفحة

 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 ـ
 4 43 38 35 30 16 8 6 4 1 ىدرقـ الشا

 116 115 115 115 114 112 111 111 110 110 رقـ الصفحة
 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 ـ

 64 60 41 22 40 35 5 26 10 16 رقـ الشاىد
 159 159 157 153 150 149 125 121 120 118 رقـ الصفحة

 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 ـ
 11 23 20 9 8 6 4 30 26 8 رقـ الشاىد
 169 167 166 165 165 165 165 164 164 161 رقـ الصفحة

 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 ـ
 8-7 43 36 32 31 29 11 14 7 3 رقـ الشاىد
 189 180 179 178 178 178 175 174 174 173 رقـ الصفحة

 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 ـ
 1 1 76 63 61 33 23 9 3 17 رقـ الشاىد
 207 207 206 205 205 202 201 197 192 191 رقـ الصفحة

 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 ـ
 54 27 23 19 13 8 23 2 13 4 رقـ الشاىد
 220 217 216 216 215 215 213 211 211 210 رقـ الصفحة

 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 ـ
 57 38 31 23 8 6 94 73 65 57 رقـ الشاىد
 232 230 230 229 227 227 224 221 221 220 رقـ الصفحة

 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 ـ
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 88 83 76 25 10 2 24 16 1 66 رقـ الشاىد
 251 250 250 244 242 241 241 238 235 233 رقـ الصفحة

 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 ـ
 4 42 39 27 2 12 38 16 9 90 رقـ الشاىد
 283 282 282 280 275 264 258 256 255 251 رقـ الصفحة

 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 ـ
 19 17 4 116 97 92 74 51 12 1 رقـ الشاىد
 303 303 299 299 297 296 295 292 286 284 رقـ الصفحة

 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 ـ
 68 38 36 34 10 5 50 41 30 25 رقـ الشاىد
 312 309 309 309 307 307 306 305 304 304 رقـ الصفحة

 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 ـ
 20 14 9 6 78 55 46 20 99 91 رقـ الشاىد
 326 325 324 324 323 321 320 318 315 314 رقـ الصفحة

      365 364 363 362 361 ـ
      46 25 24 8 43 رقـ الشاىد
      340 338 338 336 328 رقـ الصفحة

 

 : لو .2

في الماضي، كىي حرؼ امتناع المتناع، كفسَّره  الشَّرطتفيد تعميؽ الجكاب عمى  
كأداتو الكحيدة )لك(. فالحدث األكؿ السبب،  ،المتناع األكؿ الثَّانياألكثركف بأٌف المراد امتناع 

كليس لو إاٌل كجو كاحد ىك )االمتناع(. نحك: )لك جاء زيده ألكرمتو(.فبامتناع مجيء زيد امتنع 
 .(1)إكرامو

العبارة القائمة بأٌف )لك( حرؼ امتناع المتناع، كقاؿ:"  ق(761)ت:كقد عارض ابف ىشاـ 
امو لتاليو. كأٌنو يقكؿ: )لك( إذا كانت لمشرط تدؿ عمى يميو كاستمز  ىي حرؼ يقتضي امتناع ما

                                                           
 .1/337. ابف ىشاـ مغني المبيب،273المرادم، الجنى الداني،ص - (1)
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لجكابو، مف غير تعرض لمداللة عمى نفي  الشَّرط، كعمى استمزاـ فعؿ الشَّرطامتناع فعؿ 
 .(1)جكابو"

ال يستمـز امتناع  الشَّرطكقد تبعو األستاذ عباس حسف في ذلؾ بالقكؿ: " إٌف امتناع 
 و كال تككف عبارتيـ " حرؼ امتناع المتناع صحيحة" إاٌل إذا فقد يستمزمو كقد ال يستمزم ،الجكاب

 .(2)كاف غرضيـ أٌف ذلؾ االمتناع ىك الغالب"

يجب اقتضاؤىا جممتيف فعميتيف ماضيتيف،  الَّتي ،غر الجازمة الشَّرطك)لك( مف أدكات  
ألٌف )لك( تشبو )إف( تفيد الثبكت،  الَّتيكيمتنع أف يمييا الجممة االسمية  ،الشَّرطمع القطع بانتفاء 

مقدرنا  ـية في االختصاص باألفعاؿ، فال يمييا إاٌل فعؿ سكاء أكاف ظاىرنا أالشَّرط
(3). 

 بقيت عمى مضييا، نحك قكؿ الفرزدؽ:،كالغالب فييا إذا جاء بعدىا أفعاؿ ماضية 

 (4)ؿً كلك عممت أٌف الكثاؽى أشدُّهي                 إلى الٌنار قالت لي مقالةى ذم عىقٍ    

ؿ بالماضي  ذا جاء بعدىا المضارع أكُّ ألٌف دخكليا عمى المضارع يخالؼ الكضع  ،كا 
 األصمي ليا، كمف ذلؾ قكؿ الفرزدؽ:

 (5)كلك تشرب الكىٍمًبي الًمراض ًدماءىنا            شىفىٍتيا كذك الدَّاًء الذم ىك أذنؼي   

إذا كاف ماضينا مثبتنا، نحك  ،الشَّرطفيد تككيد ارتباط الجكاب بيل ،كيقترف جكاب )لك( بالالـ 
 قكؿ جرير:

 (6)لك كاف عيدؾ كاٌلذم حدَّثنا                       لىكصٍمًت ذاؾى فكاف غيرى ًرماـً  

                                                           
ـ(، شرح قكاعد اإلعراب، تح: فخر الديف 1989. الكافيجي، محي الديف)1/342ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (1)

 .399، دار طالس، دمشؽ، ص1قباكة، ط
 .4/493حك الكافي، حسف، عبَّاس، الن - (2)
 .194البب،إبراىيـ، الجممة الشَّرطية في شعر ابف الدمينة،ص - (3)
 .1/97ابف المثنى، كتاب النَّقائض، - (4)
 .2/18السابؽ، - (5)
 .1/198ابف المثنى، كتاب النَّقائض، - (6)
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 نحك قكؿ جرير:  ،كقد يقترف الجكاب بقد ،كقد يتجرد مف الالـ

ًممتيـي                       آلبى سميمن   بابةي تنجميكلك بات فينا رىٍحميوي قٍد عى  (1)ا كالضَّ

 نحك قكؿ الفرزدؽ: ،مقترف بالالـ ركما يأتي الجكاب مضارعنا منفينا بػ)لـ( غي

تي ليـ                 كلكف ًحماره كٍشييوي بالقكائـً    (2)فمك كنت منيـ لـ تىًعٍب ًمٍدحى

 قكؿ جرير:  أٌما إذا كاف الجكاب منفينا بػ)ما( فتجٌرده مف الالـ أكثر مف اقترانو بيا نحك

مكـً بني نيمير                      عمى الميزاف ما كزنت ذبابا  كلك كيًزنىنٍت حي
(3) 

لىكٍ نحك قكلو تعالى: } ،ما يجيء الجكاب جممة اسمية اكنادرن   المَّوً  ًعٍندً  ًمفٍ  لىمىثيكبىةه  كىاتَّقىٍكا آمىنيكا أىنَّييـٍ  كى
ٍيره    .(4){يىٍعمىميكفى  كىانيكا لىكٍ  خى

 عرؼ قد ألنو الالـ أضمرت كربما ليا جكابا بالالـ كتستقبؿ: " ق(337)ت:ؿ الزجاجيقا 
 إف كالمعنى ،ألكرمتؾ زيد جاء لك قكلؾ كذلؾ ،المييما بيف فرقنا فمذلؾ لكال ضد كىي مكقعيا
 كالالـ ،غيره المتناع الشيء امتناع معنى فيذا ،المجيء عف زيد المتناع امتنع إنما إياؾ إكرامي

ذا. جكابال ىي  بالفعؿ ألنيا ناصب أك لو رافع فعؿ إضمار عمى يقع فإنما اسـ، لك بعد كقع كا 
 ،تفسيره ىذا مضمر بفعؿ تنصبو ،ألكرمتؾ لقيتو زيدا لك قكلؾ كذلؾ ،لو مكضكعة كانت إذ أكلى
 لك قؿ: )كقكلو تعالى ،مضمر بفعؿ ترفعو ،ألكرمتو قدـ زيد لك تقكؿ ككذلؾ ضعيؼ، فيو كالرفع
 يجكز كقد الظاىر، يفسره مضمر بفعؿ أنتـ ترفع ؛( ألمسكتـ إذا ربي رحمة خزائف ممككفت أنتـ
 (5)"باالبتداء رفعو سيبكيو مذىب غير في

                                                           
 .2/118السابؽ، - (1)
 .1/274السابؽ، - (2)
 .1/319السابؽ،  - (3)
 .103: سكرة البقرة - (4)
ـ(، الالمات، تح: مازف 1985ىػ(،)337الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ البغدادم)ت: - (5)

 .1/127، دار الفكر، دمشؽ،2المبارؾ، ط
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يصمح في مكضعيا  الَّتيأٌف المصدرية ىي  ،يةالشَّرطكالفرؽ بيف )لك( المصدرية ك)لك(  
دَّ ا في قكلو تعالى: }كأكثر ما يقع بعد )كدَّ( أك ما في معناىا، كم ،)أف( المصدرية  ًمفٍ  كىًثيره  كى

اًنكيـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  يىريدُّكنىكيـٍ  لىكٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  سىدن  كيفَّارنا ًإيمى  .(1)ا{حى

   ية فيي المرادفة لػ)إٍف( كما بٌينا سابقنا.الشَّرطبينما )لك( 

 ية عمى ضربيف:الشَّرطكتأتي )لك( 

 ي حديثنا السابؽ، كتفيد:، كما بٌينا ف(2)ية االمتناعيةالشَّرط .1

 ية أم عقد السببية كالمسببية بيف الجممتيف بعدىا.الشَّرط .أ

 ية بالزمف الماضي.الشَّرطد ييتق .ب

 في الماضي. الشَّرطامتناع كقكع  .ج

ىك السبب  الشَّرطامتناع الجكاب تبعنا لو، كذلؾ إذا كاف فعؿ  الشَّرطكيترتب عمى امتناع  
كتحقيقو، نحك: لك طمعت الشمس أمس لظير الٌنيار، فعدـ كقكع طمكع  الكحيد في إيجاد جكابو

ظيكر الٌنيار، كىك الجكاب كالمسبب. كمف عدـ كالسبب الكحيد المنتج لو  الشَّرطكىك  ،الشمس
لك تكقفت األرض عف الدكراف ليمؾ  :الشَّرطأمثمة امتناع الجكاب امتناعنا حتمينا تبعنا المتناع 

لك امتنع الغذاء ليمؾ الحٌي. كأٌما إذا كاف الجكاب  :دة البرد كالحر. كمثؿاألحياء جميعنا مف ش
، ألٌف السبب الشَّرطآخر في تحقيقو غير المذككر فقط، فإٌنو ال يتحتـ االمتناع بامتناع ىذا  اسببن 

كاف النكر  ،اآلخر قد يؤدم إلى تحقيقو نفس الجكاب، نحك: لك كانت الشمس مكجكدة أمس
ليس  الشَّرطاع طمكع الشمس قد يمتـز امتناع كجكد الٌنكر، كقد ال يمتزمو، ألٌف فامتن ،مكجكدنا

ٌف لكجكد الٌنكر أسبابنا أخرل كالمصباح أك البرؽ أك الٌنار. كمف إبؿ  ،السبب الفريد في كقكع الٌنكر

                                                           
 .96سكرة البقرة: - (1)
كضع ابف ىشاـ في المغني ضابطنا يميز )لك( االمتناعية مف غيرىا، كىك أف يصح االستدراؾ بػ)لكف( بعد  - (2)

لى  تىٍينىا كيؿَّ نىٍفسو ىيدىاىىا كى لىٍك ًشٍئنىا آلى ًكٍف مدخكلي)لك(، كيتمك لكف فعؿ الشَّرط منفينا لفظنا أك معننى، نحك قكلو تعالى: }كى
{ السجدة: ـى ًمفى اٍلًجنًَّة كىالنَّاس أىٍجمىًعيفى يىنَّ ىفَّ جى ىٍمألى ؽَّ اٍلقىٍكؿي ًمنّْي ألى  .13حى
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غتنى، كلك لك تعمَّـ الفقير ال :دكف أف يستمـز امتناع الجكاب استمزامنا حتمينا الشَّرطأمثمة امتناع 
 . (1)استشار المريض طبيبو لشفي

 ية غير االمتناعية: الشَّرطلك  .2

لك يشتٌد الحر في العطمة  :كمثاليا ،غير أٌف استعماليا قياسي ،كىي قميمة االستعماؿ 
يتعمؽ جكابيا  الَّتيية الحقيقية كىي الشَّرطالصيفية أصطاؼ في الجيات المعتدلة. كتدؿ عمى 

كزمنيما  ،فيككف شرطيا كجكابيا مضارعيف لفظنا كمعنىن  ،منا في المستقبؿبشرطيا كجكدنا كعد
. كذلؾ (3)ية غير أنيا ال تجـزالشَّرطية رديفة لػ)إٍف( الشَّرط، كفي ىذه الحالة تككف لك (2)لممستقبؿ

 نحك قكؿ الفرزدؽ: 

ـٍ                  بالسفح بيف ميميحةو كطً    (4)حاؿً لك تعممكف غيداةى ييطرىدي سىٍبييكي

فٍ ك  فيككف ماضي الصيغة  ،مستقبؿ الزَّمافكجب أف يككف  ،كاف أحد مدخكلييا ماضي المفظ ا 
 نحك قكؿ الفرزدؽ:  ،مستقبؿ المعنى

 (5)ىنالؾ لك تبغي كيميبنا كجدتيا                   بمنزلة القرداف تحت المناسـً 

كتدخؿ ىمزة  ،لة الكالـ عميوا في الغالب ؛ لدالجكابيا محذكفن  كلك غير االمتناعية يككف
كقد كرد  ،تككف بمعنى األنكار كالتكبيخ كتمييا كاك العطؼ أك الحاؿ عمى )لك( ىذه الَّتياالستفياـ 

لىكٍ نحك قكلو تعالى: } ،ذلؾ في القرآف الكريـ  .(6){يىٍيتىديكفى  كىالى  شىٍيئنا يىٍعًقميكفى  الى  آبىاؤيىيـٍ  كىافى  أىكى

 

 

                                                           
 . 4/492. حسف، عباس، النحك الكافي، 1/340ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (1)
 .4/494عباس، حسف، النحك الكافي، - (2)
 .413الكافيجي، شرح قكاعد اإلعراب،ص - (3)
 .1/208ابف المثنى، كتاب النَّقائض،  - (4)
 .1/144السابؽ، - (5)
 .170سكرة البقرة: - (6)
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 (1)( بعد )لو(:أّما عن مسألة وقوع )أن

المصدر المؤكؿ بعد )لك( فاعؿ لفعؿ  أفَّ  إلى فك ق( كالككفي285ذىب المبرد )ت: 
ق(: أف المصدر 180كيرل سيبكيو )ت: ،(2)ية مختصة بالفعؿ "الشَّرطمحذكؼ؛ ألف )لك( 

سماء سكاء )أٌف(، دىا األكال تبدأ بع ،ك) لك( بمنزلة) لكال( :كقاؿ .المؤكؿ مبتدأ محذكؼ الخبر
( "نَّ ك: )لك أنح ف خبر )أف( الكاقعة بعد )لك( يجب ق(: أ538كيرل الزمخشرم) ت: ،(3)ؾ ذاىبه

كيقكؿ: " كلطمبيما الفعؿ كجب في  .اا أك مشتقن ا جامدن ، كال يصح أف يككف اسمن أف يككف فعالن 
كقاؿ  ،لك أٌف زيدا جاءني ؛ ألكرمتو :كقكلؾ ،ا فعالن ى)أف( الكاقعة بعد )لك( أف يككف خبر 

لىكٍ }:لىتعا ا فىعىميكا أىنَّييـٍ  كى ٍيرنا لىكىافى  ًبوً  ييكعىظيكفى  مى زيدنا  ، كلك قمت: لك أفٌ (4){تىٍثًبيتنا كىأىشىدَّ  لىييـٍ  خى
ق(: شيئنا عمى كالـ 643، كلـ يعٌمؽ ابف يعيش )ت:(5)لـ يجز ،حاضرم ؛ ألكرمتو

د )لك( يجب أف ق(: "أٌف خبر )أٌف( بع646، كيرل ابف الحاجب)ت:(6)ق(538الزمخشرم)ت:
ف لـ يكف الخبر مشتقنا جاز أف يقع جامدنا ؛ لتعذر الفعؿ،  ؛ إف كاف الخبر مشتقنا، كا  يككف فعالن

لىكٍ  كما في قكلو تعالى: } رىةو  ًمفٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي أىنَّمىا كى ـه  شىجى فٍ  ، كقاؿ تعالى: }(7).. {.أىٍقالى  يىٍأتً  كىاً 
دُّكا اأٍلىٍحزىابي   (8)...{اأٍلىٍعرىابً  ًفي اديكفى بى  أىنَّييـٍ  لىكٍ  يىكى

 " إٌف لك لمتمني، قاؿ في نظـ الكافية المسمى بالكافية:

 (9)لك أٌنيـ بادكف في األعراًب                  لك لمتمني ليس مف ذا البابً  

                                                           
ف الكريـ،د.ط،جامعة االزىر، دار الحديث،القسـ عضيمة، محمد عبد الخالؽ )د.ت(، دراسات ألسمكب القرا - (1)

 .1/534األكؿ، 
 1/534السابؽ،  - (2)
 .1/470سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .66سكرة النساء: - (4)
 .1/220ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (5)
 .9/11السابؽ،  - (6)
 .27سكرة لقماف: - (7)
 .20سكرة األحزاب: - (8)
، المطبعة األميرية، مصر، 1ىػ(، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، ط1299ىػ(،)1093البغدادم)ت: - (9)

11/305. 
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بالفتح؛ ألٌنو فاعؿ،  ،لك أٌنؾ :ق( في الكافية: " كمف ثـ قيؿ646قاؿ ابف الحاجب)ت:
ف كاف جامدنا جاز؛ لتعذره"ك)انطمقت( بالفعؿ مك  ، كقاؿ (1)ضع منطمؽ؛ ليككف كالعكض. كا 

" كمنيـ مف ال يشترط مجيء الفعؿ خبر)أف( الكاقعة بعد (2)ق( في شرحيا: 686الرضي )ت:
ا، كما ذىب إليو ابف مالؾ)ت:  ف كاف مشتقنا أيضن  ق(. قاؿ األسكد بف يغفر]الطكيؿ[:672)لك( كا 

كأىمكتـ لك أٌف ذلؾ نافعي                         ىما خيَّباني كٌؿ يكـو غنيمةو  
(3)  

 كقاؿ كعب بف زىير بف أبي سممى ]البسيط[: 

ٌمةن، لك أٌنيا صدقت            مكعدىا أك لك أٌف النصحى مقبكؿ  أكًرـٍ ًبيا خي
(4) 

ف لـ يكف الزمن  ذا كمع ىذا فال شٌؾ أٌف استعماؿ الفعؿ في خبر )أف( الكاقعة بعد )لك( أكثر، كا  ا. كا 
لككنو كالعكض مف شرط )لك( الذم ىك الماضي، كقد جاء  ،فاألكثر ككنو ماضينا ،حصؿ الفعؿ

ا  . قاؿ الراجز: (5)مضارعن

 تمدُّ باألعناؽ أك تيمكييا

 (6)كتشكي لك أننا نيشكييا

                                                           
 .2/535عضيمة، دراسات ألسمكب القرآف، القسـ األكؿ، - (1)
 .2/363الرضي، شرح شافية ابف الحاجب،  - (2)
اني، تح: ىػ(، )د.ت(، األغ356. األصبياني، أبك الفرج )ت:45البيت لألسكد بف يغفر في ديكانو، ص - (3)

. 1/405. البغدادم، خزانة األدب، 13/22عمي مينا كسمير جابر، دار الفكر لمطباعة كالنشر، لبناف، 
ىػ(، شرح األبيات المشكمة اإلعراب، تح: د. محمكد الطناحي، مكتبة 1408ىػ(،)377الفارسي، أبك عمي)ت:
 تقنا )نافعي(.. الشاىد: مجيء خبر )أف( بعد )لك( اسمنا مش420الخانجي، القاىرة، ص

ىػ(،)د.ت(، 170. القرشي، أبك زيد بف محمد بف أبي الخطاب)ت:61البيت لكعب بف زىير في ديكانو، ص - (4)
،  نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، 1جميرة أشعار العرب، تحقيؽ كضبط: عمي محمد البيجاكم،ط

ىػ(، تاج 1205. الزبيدم)ت:11/308األدب،  . ابف منظكر، لساف العرب، مادة)خمؿ(، البغدادم، خزانة633
العركس مف جكاىر القامكس، تح: مجمكعة مف المحققيف، د.ط، دار اليداية، في مادة )خمؿ(. الشاىد: مجيء 

.)  خبر )أف( بعد )لك( اسمنا مشتقنا )مقبكؿي
 .191-190أبك حيَّاف، البحر المحيط،  - (5)
،  دار إحياء التراث 1الح المنطؽ، تح: محمد مرعب،،طـ(، إص2002ىػ(،)244ابف السٌكيت، )ت: - (6)

، ككرد فيو بال نسبو. ابف جني، 10/297، كقد كرد فيو بال نسبو. األزىرم، تيذيب المغة، 238العربي،ص
ا كرد فيو بال نسبو. 3/77الخصائص، ، بال نسبو. الزمخشرم، أساس البالغة، مادة )جفك(، ك)شكك( كأيضن

 بعد )لك( فعالن مضارعنا )نشكييا(. الشاىد:  مجيء خبر )أف(
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ق( أٌف خبر)أف( الكاقع بعد 538ق(: " ذكر الزمخشرم )ت:761ىشاـ)ت: فباكقاؿ  
لىكٍ  ق( بقكلو تعالى: }646كرده ابف الحاجب)ت: ،)لك( إٌنما يككف فعالن    ًمفٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي أىنَّمىا كى

رىةو  ـه  شىجى كاب: تقييد الكجكب بػ)ما( إذا كاف الخبر مشتقنا كرٌد ابف كقاؿ الصَّ . (1){...أىٍقالى
 كقكلو: ،ق(: بأٌنو قد جاء اسمنا مع ككنو مشتقنا646ق(: عمى ابف الحاجب)ت:672مالؾ)ت:

لك أٌف حينا ميٍدًرؾي الفىالًح                   ألىٍدرىكىوي ميالًعبي الٌرماحً       
(2)  

فٍ  كقد يجاب بأٌنو ضركرة. كىذا ليس بشيء؛ ألف ذلؾ كاقع في كتاب اهلل تعالى: }  كىاً 
دُّكا اأٍلىٍحزىابي  يىٍأتً  اآلية ابف مالؾ ، كلك استحضر ىذه (3)...{اأٍلىٍعرىابً  ًفي بىاديكفى  أىنَّييـٍ  لىكٍ  يىكى
 الزمخشرمكلك استحضرىا  ،الٌشعرق(؛ لـ يعدؿ عنيا إلى االستشياد ب672)ت:
. كيبدك مف كجية نظرم كباحث أٌف (4)ق(؛ لـ يقكال ما قااله"646كابف الحاجب)ت:ق(،538)ت:

 كما قالو ابف الحاجب كىذا فيو رد عمى عضيمة. ،)لك( في اآلية لمتمني

ا عمماء ا لمعاني فعنكا بيا مثؿ عنايتيـ بػ)إذا( ك)إف( ؛ ألنيا تختص كاسترعت )لك( أيضن
 فييا مف فركؽ. قامكا بتكضيحيا كبياف ما ،بأحكاـ دقيقة

 : " كأٌما )لك( فيي لمشرط الماضي مع القطع بانتفاء ق(739)يقكؿ الخطيب القزكيني

ع اكلذلؾ قيؿ: ىي امتن، فيمـز انتفاء الجزاء كانتفاء اإلكراـ في قكلؾ )لك جئتني ألكرمتؾ( الشَّرط
ة ال بٌد مف اقتضائيا شرطنا ممتنعنا، يترتب عميو ية االمتناعيٌ الشَّرطفمك  .(5)الشيء المتناع غيره

 انتفاء كقكع الجزاء كذلؾ في الماضي، كيككف عمى تقدير شرط يقع في جزاؤىا.

                                                           
 .27سكرة لقماف: - (1)
ىػ(،)د.ت(، شرح شكاىد المغني، د.ط، دار مكتبة 911.السيكطي)ت:333البيت لمبيد في ديكانو، ص - (2)

ىػ(،)د.ت(، المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح 855. العيني، محمد بف أحمد)ت:2/663الحياة، بيركت، 
. كبال نسبة في الجنى الداني، 1/329. ابف عمي،ىبة اهلل، الحماسة، 4/466صادر، بيركت،  األلفية، د.ط، دار

282. 
 .20سكرة األحزاب: - (3)
 .1/536عضيمة، عبد الخالؽ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، القسـ األكؿ، - (4)
عبد المنعـ خفاجي، ـ(، االيضاح في عمـك البالغة، تح: محمد 1980(،)739القزكيني، الخطيب)ت: - (5)
 .  1/125، دار الجيؿ،لبناف،3ط



 ىىىىىىى            

 

111 
 

 الثَّانيىالفصل

مرَّات،  كستَّ  مائة في شعر النَّقائض فقد كردت ،أٌما عف عدد كركد )لك( االمتناعية 
 إحدل كخمسيف مٌرة، نكردىا في الجدكؿ اآلتي: حيث كردت مقترنة بالكاك

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 كلػػػػػػك عنػػػػػػد غٌسػػػػػػاًف الٌسػػػػػػميطي عىٌرسػػػػػػت 1

 
قيػػػػػػػػػػػره  ػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػرفه منيػػػػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػػػاسى عى  رغى

 
1/30 

بيػػػػػػػػػًر حبالينػػػػػػػػػا 2 ًمقػػػػػػػػػٍت حبػػػػػػػػػؿى الزُّ  كلػػػػػػػػػك عى
 

 لكػػػػػػػػاف كنػػػػػػػػاج فػػػػػػػػي عىطالػػػػػػػػةى أعصػػػػػػػػما
 

65 
 ثػػػػػػػػػػػػػػاؽى أشػػػػػػػػػػػػػػدُّهكلػػػػػػػػػػػػػػك عممػػػػػػػػػػػػػػت أفَّ الك  3

 
 إلػػػى الٌنػػػػار قالػػػػت لػػػػي مقالػػػػةى ذم عقػػػػؿً 

 
97 

 كلػػػػك ضػػػػاع مػػػػا قػػػػالكا اٍرعى منَّػػػػا كجػػػػٍدتىييـٍ  4
 

ا عمػػػػػػى الغػػػػػػالي مػػػػػػف الحسػػػػػػًب  ًشػػػػػػحاحن
 الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؿ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿً 

 

98 
 كلػػػػػك كنػػػػػت ذا رأم لمػػػػػا ليمػػػػػت عاصػػػػػما 5

 
 كمػػػا كػػػاف كفػػػؤنا مػػػا لىًقيػػػتى مػػػف الفضػػػؿً 

 
123 

ػػػػػػػػػػفىتني بىيىػػػػػػػػػػٌيفو  6  كلػػػػػػػػػػك أٌنيػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاءت شى
 

ف   كػػػػاف قػػػػد أعيػػػػى الٌطبيػػػػب المػػػػداكياكا 
 

129 
 كلػػػػػػػػػػػػك ترمػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػؤـى بنػػػػػػػػػػػػي كيميػػػػػػػػػػػػبو  7

 
ٍت ًلسػػػػػػػػػارً  ػػػػػػػػػحى  نجػػػػػػػػػكـي الميػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػا كىضى

 
170 

 كلػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػبس الٌنيػػػػػػػػػػػػارى بنػػػػػػػػػػػػك كيميػػػػػػػػػػػػبو  8
 

ػػػػػػػػػػػػػػحى النَّيػػػػػػػػػػػػػػار  لػػػػػػػػػػػػػػدنَّسى ليػػػػػػػػػػػػػػؤميـ كىضى
 

170 
 ال ييتػػػػػػػػػػػدم أبػػػػػػػػػػػدنا كلػػػػػػػػػػػك نيًعتىػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػػوي  9

 
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػبيًؿ ناًئيىػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عػػػػػػػػػػػػػػػػػف السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػفارً 

 
240 

10 
ػػػػا ػػػػيالفى أصػػػػبحت كلػػػػك أٌف قيسن  قػػػػيسى عى

 لكػػػػػػػانكا كىأقػػػػػػػذاءو طىفػػػػػػػت فػػػػػػػي غيطػػػػػػػاًمط
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٌف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًؿ الٌربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كدارـً   ًبمي
ػػػػػػػػتالطـً    مػػػػػػػػف البحػػػػػػػػر فػػػػػػػػي آذٌييػػػػػػػػا المي
 

281 

11 
ٍينىػػػػػػػػػػػؾى ميشػػػػػػػػػػػًرفنا ػػػػػػػػػػػعٍَّدتى عى  ترانػػػػػػػػػػػا إذا صى
ػػػٍأتٍ   كلػػػك سيػػػًئمىٍت مػػػف كفؤنػػػا الٌشػػػمس أكمى

 

 إلػػػى ابنػػػػي منػػػػاؼو عبػػػًد شػػػػمسو كىاشػػػػـً 
ٍبػػػدً   شػػػػمسو كىاشػػػػـً  إلػػػى ابنػػػػي منػػػػاؼو عى

 

282 

 كلػػػػػػػػػػك حبػػػػػػػػػػؿى تىٍيمػػػػػػػػػػيَّ تنػػػػػػػػػػاكؿ جػػػػػػػػػػاركـ 12
 

 لمػػػػػػا كػػػػػػاف عػػػػػػارنا ذكػػػػػػرهي فػػػػػػي المكاسػػػػػػـً 
 

287 
 كلػػػػػػػػػػك كضػػػػػػػػػػعت ًفقػػػػػػػػػػاحي بنػػػػػػػػػػي نيميػػػػػػػػػػرو  13

 
بىػػػػػػػػػػػػػػًث الحديػػػػػػػػػػػػػػد إذان لػػػػػػػػػػػػػػذابا  عمػػػػػػػػػػػػػػى خى

 
318 

مػػػػػػػػػػػػكـً بنػػػػػػػػػػػػي نيميػػػػػػػػػػػػرو  14  كلػػػػػػػػػػػػك كيزنػػػػػػػػػػػػت حي
 

 عمػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػزاف مػػػػػػػػػػا كزنػػػػػػػػػػت ذبابػػػػػػػػػػا
 

319 
ػػػػػػػػػػػػػػػػعداءى منػػػػػػػػػػػػػػػػوي  15 ـي لتركػػػػػػػػػػػػػػػػب الصُّ  تىػػػػػػػػػػػػػػػػري

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػك لقمػػػػػػػػػػػػػػػػػافى سػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرىىا ليابػػػػػػػػػػػػػػػػػاك 
 

335 
َـّ  16  حػػػػػػػػػػٌكاءى حاربػػػػػػػػػػت النَّػػػػػػػػػػاسكلػػػػػػػػػػك أٌف أ

 
ػػػػػٌر لػػػػػـ تجػػػػػد مػػػػػف يجيريىػػػػػا ـى بػػػػػف مي  تمػػػػػي

 
377 

ـى جػػػػػػػػارىكيـٍ  17  كلػػػػػػػػك كنػػػػػػػػت مٌنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا تقٌسػػػػػػػػ
  

 ًسػػػػػباعه كطيػػػػػػره لػػػػػػـ تجػػػػػػد مػػػػػػف ييطيريىػػػػػػا
 

387 
بيػػػػػػػػػػرى لقيتىػػػػػػػػػػوي  18  كلػػػػػػػػػػك نحػػػػػػػػػػف عاقػػػػػػػػػػدنا الزُّ

 
ككريىػػػػػػػػػػا  مكػػػػػػػػػػاف أنػػػػػػػػػػكؽو مػػػػػػػػػػا تينػػػػػػػػػػاؿي كي

 
387 

 كلػػػػػك تشػػػػػرب الكىمبػػػػػي الًمػػػػػراضي دماءنػػػػػا 19
 

 شػػػػػػفىٍتيا كذك الػػػػػػدَّاًء الٌػػػػػػذم ىػػػػػػك أٍدنىػػػػػػؼً 
  

2/18 
 كلػػػػػػػػك أٌف سػػػػػػػػعدنا أقبمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف بالدىػػػػػػػػا 20

 
ػػػػػػػػػػػؼي   لجػػػػػػػػػػػاءت ًبيٍبػػػػػػػػػػػريفى المَّيػػػػػػػػػػػالي تىزىحَّ

 
24 

 كلػػػػػػػػك عممػػػػػػػػت عممػػػػػػػػي أيمامػػػػػػػػةي كػػػػػػػػذَّبت  21
 

يىعنيػػػػػػػػػؼي  ػػػػػػػػػٍف ينعػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػيَّ كى  مقالػػػػػػػػػةى مى
 

25 
 ةى مػػػػا نبػػػػا كلػػػػك كنػػػػت منَّػػػػا يػػػػا ابػػػػف ًشػػػػعر  22

 
 بكٌفيػػػػػػػػػؾى مصػػػػػػػػػقكؿ الحديػػػػػػػػػدة ميرىػػػػػػػػػؼي 

 
34 

ػػػتٍ  23 ٍلػػػتى لمػػػا عىصى  كلػػػك فػػػي بنػػػي سػػػعدو نزى
 

ػػػػػػػكًؼ الحػػػػػػػكارٌم نيػػػػػػػزَّؼي   عكانػػػػػػػدي فػػػػػػػي جى
 

35 
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 الثَّانيىالفصل

ػػػػػػػػػػػةى  24  فأقسػػػػػػػػػػػمت ال آتيػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػبعيف ًحجَّ
 

 كلػػػػػػػك نيشػػػػػػػرت عػػػػػػػيفي القيبػػػػػػػاًع ككاىميػػػػػػػوٍ 
 

46 
 كلػػػػػػك كنػػػػػػت كاذبنػػػػػػا ،فتحمػػػػػػد مػػػػػػا فػػػػػػييـ 25

 
 اىميػػػػػػوٍ ج ،يػػػػػػا ابػػػػػػف المىراغػػػػػػةً  ،فيسػػػػػػمعوي 

 
63 

 فػػػػػػػػػػػػػػإني كلػػػػػػػػػػػػػػك الـ العػػػػػػػػػػػػػػكاذؿي ميكلػػػػػػػػػػػػػػعه  26
 

ػػػٍف ال ييزايمػػػوٍ   بحػػػٌب الغىضػػػا مػػػف حػػػٌب مى
 

64 
 كلػػػػػػػػك بػػػػػػػػات فينػػػػػػػػا رىٍحميػػػػػػػػوي قػػػػػػػػد عممػػػػػػػػتـ 27

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػبابىةي تنجمػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػميمنا كالضَّ  آلبى سى

 
118 

 كلػػػك كيٍنػػػتى تحػػػت األرًض شػػػؽَّ حديػػػدىىا 28
 

 قػػػػكاًفيَّ عػػػػف كمػػػػبو مػػػػف الٌمحػػػػًد الًصػػػػؽً 
 

173 
ٍشػػػػػػره ًسػػػػػػياقةن كلػػػػػػك كنػػػػػػت حػػػػػػرنا كػػػػػػ 29  اف عى

 
 إلػػػػػػػػى آؿ زيػػػػػػػػؽو كالكصػػػػػػػػيؼي المقػػػػػػػػاربي 

 
191 

 كلػػػػػػػػػػػػك قبمػػػػػػػػػػػػكا مٌنػػػػػػػػػػػػي عطيَّػػػػػػػػػػػػةى سيػػػػػػػػػػػػقتوي  30
 

قػػػػػػارب  إلػػػػػػى آؿ ًزيػػػػػػؽو مػػػػػػف كصػػػػػػيؼو مي
 

194 
 كلػػػػػػػك تيػػػػػػػنًكحي الٌشػػػػػػػمس الٌنجػػػػػػػكـى بناتيػػػػػػػا 31

 
 إذنا لنكحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىفَّ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الككاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 

 
194 

ـى الٌػػػػػػػذم مػػػػػػػف أماًمنػػػػػػػا 32  كلػػػػػػػك نعمػػػػػػػـ العمػػػػػػػ
 

كػػػػػػػابى فأسػػػػػػػرعالىكػػػػػػػرَّ بنػػػػػػػا الحػػػػػػػادم ال  رّْ
 

197 
قػػػػػػػػػتٍ  33 ػػػػػػػػػتى طرَّ  كلػػػػػػػػػك حممػػػػػػػػػت لمفيػػػػػػػػػؿ ثيمَّ

 
عػػػػػػػػػػا  بفيمػػػػػػػػػػيًف جػػػػػػػػػػاءا مػػػػػػػػػػف مثابرىػػػػػػػػػػا مى

 
204 

 كلػػػػػػػػك ديٌخنىػػػػػػػػٍت بعػػػػػػػػد الًعشػػػػػػػػاًء بمجمػػػػػػػػرو  34
 

 لمػػػػػا انصػػػػػرفت حتَّػػػػػػى تبػػػػػكؿ كتضػػػػػػفعا
 

204 
قيطيًف خيمينػػػػػػػا 35  كلػػػػػػػك شػػػػػػػيدت يػػػػػػػكـ الػػػػػػػكى

 
 لمػػػػػا قاظػػػػػت األسػػػػػرل الًقطػػػػػاط كلٍعمىعػػػػػا

 
207 

ػػػػػػػػػتٍ كلػػػػػػػػػك لقيػػػػػػػػػت زيػػػػػػػػػدى ال 36 مى  يمامػػػػػػػػػًة أٍرزى
 

ةو غيػػػػر جػػػػامحً  ػػػػٍمحى  كأعطػػػػت برجمػػػػي سى
 

209 
 كلػػػػػػػػػػك أٌنيػػػػػػػػػػا مممككػػػػػػػػػػةه عػػػػػػػػػػاؼى أنفييػػػػػػػػػػا 37

 
 لػػػػػػػػػػو عىرقنػػػػػػػػػػا ييمػػػػػػػػػػي بأخبػػػػػػػػػػًث راًشػػػػػػػػػػحً 

 
209 

 لػػػػػػػيس منجػػػػػػػي ىػػػػػػػاربو  ،كأٌمػػػػػػػؾ ،حربنػػػػػػػا 38
 

، ًفػػػػػػػػػػػرارا ـى  منيػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػك ركػػػػػػػػػػب النعػػػػػػػػػػػا
 

230 
ػػػػػػػمرىةى فػػػػػػػيكـ  39 ػػػػػػػرمُّ بػػػػػػػف ضي  كلػػػػػػػك كػػػػػػػاف حى

 
 رً لسػػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػػى الميتخيَّػػػػػػػػػ :لقػػػػػػػػػاؿ لكػػػػػػػػػـ

 
275 

ػػػػػرنا مػػػػػا طىًعمػػػػػت لحكميػػػػػا 40  كلػػػػػك كنػػػػػت حي
 

شَّػػػرً   كال قمػػػت عنػػػد الفىػػػٍرًث يػػػا بػػػف الميجى
 

281 
 كلػػػػػػك فػػػػػػي ريػػػػػػػاحو حػػػػػػؿَّ جػػػػػػاري مجاشػػػػػػػعً  41

 
 لمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػات رىننػػػػػػػػػػا لمقميػػػػػػػػػػًب الميعىػػػػػػػػػػكَّرً 

 
284 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػباب حميػػػػػػػػػػػػػػػػدةن أٌيامػػػػػػػػػػػػػػػػوي  42
 

 كلػػػػػػػػػػػك أٌف ذلػػػػػػػػػػػؾ يشػػػػػػػػػػػترل أك يرجػػػػػػػػػػػع 
 

288 
 الىػػػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػػػك أفَّ كىبنػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػؿَّ ًرح 43

 
ػػػػػػػػػرا  ًبًحجػػػػػػػػػرو لالقػػػػػػػػػى ناًصػػػػػػػػػريف كعيٍنصي

 
311 

ػػػػػػػػػةو  44  كلػػػػػػػػك ضػػػػػػػػاؼى أحيػػػػػػػػػاءن بحػػػػػػػػزـو ميمىٍيحى
 

 لالقػػػػػػػػى ًجػػػػػػػػكارنا صػػػػػػػػافينا غيػػػػػػػػرى أكػػػػػػػػدرا
 

312 
 كلػػػػػػػك حػػػػػػػؿَّ فينػػػػػػػا عػػػػػػػايىفى القػػػػػػػكـي دكنىػػػػػػػوي  45

 
ػػػػػػػػػػػمَّرا  عػػػػػػػػػػػكاًبسى يىٍعميٍكػػػػػػػػػػػفى الشَّػػػػػػػػػػػكائـى ضي

 
312 

ٍجػػػػػػػػػػػرو  46 ػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػيًس بػػػػػػػػػػػف حي  كلػػػػػػػػػػػك أٌف امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  مجي  لػػػػػػػػػػػػػػػػرأل غرامػػػػػػػػػػػػػػػػيبًػػػػػػػػػػػػػػػػدارىًة جي
 

317 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداتىيفَّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػألفى عنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػي 47

 
 قػػػػػػػػػػػػػػرأفى عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ أضػػػػػػػػػػػػػػعاؼى السػػػػػػػػػػػػػػالـً 

 
319 

 كلػػػػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػػػػؿَّ الزبيػػػػػػػػػػػػػري ًبنػػػػػػػػػػػػػا لجمَّػػػػػػػػػػػػػى 48
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػكهي فكارسػػػػػػػػػػػػػػػػي رىىىػػػػػػػػػػػػػػػػجى القتػػػػػػػػػػػػػػػػاـً 
 

326 

49 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػيَّرتـ فػػػػػػػػػػػػػػػػيمىٍف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػابت 
 إذنا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأيتـ ًعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

 

 عمػػػػػػػػػػػى القسػػػػػػػػػػػماًت أظفػػػػػػػػػػػارم كنػػػػػػػػػػػابي
ًة العً   ضػػػػػػػػػػػػابً أشػػػػػػػػػػػػدَّ ًمػػػػػػػػػػػػفى الميصػػػػػػػػػػػػٌممى

 

335 

ػػػػػػػػػػػػػا 50  كلػػػػػػػػػػػػك رفػػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػماء إليػػػػػػػػػػػػػو قكمن
 

 لًحٍقنىػػػػػػػػػػػػا بالسَّػػػػػػػػػػػػماًء عمػػػػػػػػػػػػى السَّػػػػػػػػػػػػحابً 
 

335 
، فحػػػػػػػػػػػػؿَّ فينػػػػػػػػػػػػا 51 بيػػػػػػػػػػػػري  كلػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػار الزُّ

  
بيػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػف اإليػػػػػػػػػػػابً   لمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػئس الزُّ

 
338 
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 الثَّانيىالفصل

 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،خمس عشرة مٌرة ككردت مقترنة بالفاء

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 ي مقمٌػػػػػػػػػػدو فمػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف حمػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػافعو فػػػػػػػػػػ 1

 
 لمػػػػا كًغػػػػرت مػػػػف غيػػػػر جػػػػـر صػػػػدكرىا
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 فمػػػػػػك شػػػػػػاء قػػػػػػكمي كػػػػػػاف ًحممػػػػػػي فػػػػػػييـ 2
 

يمػػػػػػي يٌػػػػػػاًؿ أعػػػػػػدائيـ جى  ككػػػػػػاف عمػػػػػػى جي
 

120 
ٍعػػػػػػػػػػػػًثفى كػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػكمي  3 ـى جى  فمػػػػػػػػػػػػك ٌأيَّػػػػػػػػػػػػا

 
 ىػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػكـي الفػػػػػػػػػػرزدًؽ مػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتجارا

 
184 

 فمػػػػػػػػػػػػك غيػػػػػػػػػػػػر الًكبػػػػػػػػػػػػاًر بىنػػػػػػػػػػػػي كيميػػػػػػػػػػػػبو  4
 

 ىجػػػػػػػػػػػػػكني مػػػػػػػػػػػػػا أردت ليػػػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػػػكارا
 

188 
تي ليػػػـفمػػػك كنػػػت مػػػ 5  نيـ لػػػـ تىًعػػػٍب ًمػػػٍدحى

 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػػػػػاره كٍشػػػػػػػػػػػػػػػييوي بػػػػػػػػػػػػػػػالقكائـً 

 
274 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػك كانػػػػػػػػػػػػػػػػػت رمػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكـ ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالن  6
 لىغً 

 لىًغػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتيـٍ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الثٌيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

342 
ٍنػػػػػدىبو  7 ػػػػػًدٌم بػػػػػف جي  فمػػػػػك كػػػػػاف رأمه فػػػػػي عى

 
 رأكا ظممنػػػػػػػػػػػا البنػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػميرة أنكػػػػػػػػػػػدا

 
347 

بِّػػػػػػػا سػػػػػػػمكتوي  8  فمػػػػػػػك كػػػػػػػاف ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػبُّ حي
 

قاًبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كلكٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو داءه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   د عى
 

2/65 
 فمػػػػػػك كنػػػػػػت عنػػػػػػدم يػػػػػػكـ قػػػػػػٌك عػػػػػػذرتني 9

 
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػكـو زىىىٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػي ًجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأخاًبميػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 
66 

 كأٌمػػػػػػػا بنػػػػػػػك سػػػػػػػعدو فمػػػػػػػك قمػػػػػػػت أنصػػػػػػػتكا 10
 

 حػػػػػػػػػػزَّ أنفىػػػػػػػػػػؾى جػػػػػػػػػػاًدعً  ،لتنشػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػييـ
 

106 
 فمػػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػػت ذا عقػػػػػػػػػػؿو تبيٍَّنػػػػػػػػػػتى أٌنمػػػػػػػػػػا 11

 
 تصػػػػػػػػكؿي بأيػػػػػػػػدم األعجػػػػػػػػزيًف األالئػػػػػػػػـً 

 
145 

 ٍدراءى لػػػػػـ تىميػػػػػـٍ فمػػػػػك كنػػػػػت مػػػػػف أكفػػػػػاًء حػػػػػ 12
 

 عمػػػػػػػػػى داًرمػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػيف ليمػػػػػػػػػى كغالػػػػػػػػػبً 
 

193 
ػػػػػػػٍدراءى قكميػػػػػػػا 13  فمػػػػػػػك لػػػػػػػـ تالقػػػػػػػكا قػػػػػػػكـى حى

 
قَّعػػػػػػػػػػػػػا  لكسَّػػػػػػػػػػػػػدىىا ًكيػػػػػػػػػػػػػرى القيػػػػػػػػػػػػػكًف الميرى

 
202 

ٍدًع ابػػف ثىػػركافى اللتػػكت 14  فمػػك كػػاف ذك الػػكى
 

 بػػػػػػػػػػػػو كفُّػػػػػػػػػػػػو أعنػػػػػػػػػػػػي يزيػػػػػػػػػػػػدى اليىبىنَّقػػػػػػػػػػػػا
 

210 
 فمػػػػػك كػػػػػاف غيػػػػػر النيػػػػػًؾ أبػػػػػراهي لػػػػػـ أكػػػػػف  15

 
 شػػػػػػػػكةو أحيػػػػػػػػت جريػػػػػػػػرنا فأعتقػػػػػػػػاعمػػػػػػػػى رً 
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 نكرىا في الجدكؿ اآلتي: ،أربعيف مٌرة ككردت غير مقترنة بشيء

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
ػػػػػػػػػبرتـ 1  أشػػػػػػػػػٍيبافي لػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػاف القتػػػػػػػػػاؿي صى

 
ػػػػػػػػٍفعنا مػػػػػػػػف حريػػػػػػػػؽو تضػػػػػػػػرَّما  كلكػػػػػػػػفَّ سى
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 يػػػػػػػػكدُّ لػػػػػػػػؾ األٍدنىػػػػػػػػٍكفى لػػػػػػػػك ًمػػػػػػػػتَّ قبميػػػػػػػػا 2
 

 يػػػػػػػركف بيػػػػػػػا شػػػػػػػرنا عميػػػػػػػؾ مػػػػػػػف القتػػػػػػػؿً 
 

99 
ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبقيكـ كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أرل 3  كا 

 
 لبػػػػئس المػػػػكالي لػػػػك يىػػػػًرؽُّ لكػػػػـ عظمػػػػي

 
133 

 لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت أعمػػػػػػػػػـ أفَّ آخػػػػػػػػػر عيػػػػػػػػػدكـ 4
 

ٍمػػػػػػػتي مػػػػػػػا لػػػػػػػـ أفعػػػػػػػؿ  يػػػػػػػكـ الرَّحيػػػػػػػًؿ فىعى
 

156 
ػػػػػػػؾ بعػػػػػػػد أكػػػػػػػؿ خزيًرىػػػػػػػا 5  لػػػػػػػك نكػػػػػػػتي أمَّ

 
 ًلتىعيػػػػػػػػػػػدَّ مثػػػػػػػػػػػؿ فكارسػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػـ تفعػػػػػػػػػػػؿ

 
165 

ػػػػػػػػػػػبتى بنػػػػػػػػػػػي كيميػػػػػػػػػػػبو  6  ىنالػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػك نىسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدتىييـي األدً   قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاراكجى
 

191 
 لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػػػدؾ كالػػػػػػػػػػٌذم حػػػػػػػػػػدَّثًتنا 7

 
ػػػػػػػػػػػٍمًت ذاؾ فكػػػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػػػرى ًرمػػػػػػػػػػػاـً   لىكىصى

 
198 

نػػػػػػػػػػا 8 ػػػػػػػػػػذىبى العػػػػػػػػػػكاذؿي لػػػػػػػػػػك رأيػػػػػػػػػػفى ميناخى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػكاـً  ًطػػػػػػػػػػػػػػػيُّ سى  بحزيػػػػػػػػػػػػػػػًز رامػػػػػػػػػػػػػػػةى كالمى
 

199 



 ىىىىىىى            
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 الثَّانيىالفصل

بيػػػػػػػػػػري كرىحميػػػػػػػػػػوي  9 ًمػػػػػػػػػػؽى الزُّ  لػػػػػػػػػػك غٍيػػػػػػػػػػرىكـ عى
 

 أدَّل الجػػػػػػػػػػػػػكارى إلػػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػٌكاـً 
 

200 
مَّػػػػػػػػػػػػوي يػػػػػػػػػػػػركييـ ال 10  ثٍَّمػػػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػػػٌذم لػػػػػػػػػػػػك حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرذاًف مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداىيما بًػػػػػػػػػػػػػػػػػًبالؿً   جي

 
204 

 قػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػك نفػػػػػػػػػعى النَّػػػػػػػػػذيري نىيىيتيػػػػػػػػػوي  11
 

 أاٌل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف فريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الٌريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً 
 

206 

12 
ػػػػػػػػػٍبيىكيـٍ   لػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػكف غػػػػػػػػػداةى ييٍطػػػػػػػػػردي سى
كىىنػػػػػػػػػػػػػػا كتٌحػػػػػػػػػػػػػػدرت ٍففى كيجي ػػػػػػػػػػػػػػرى  لىمػػػػػػػػػػػػػػا عى

       

 بالسَّػػػػػػػػػػػػػفًح بػػػػػػػػػػػػػيف ميميحػػػػػػػػػػػػػةو كًطحػػػػػػػػػػػػػاؿً 
 ييفَّ باإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿً عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتي أٍعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى 

 

208-
209 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  13  اهلل يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ ذمَّ
 

ػػػػػػػػكالي  إٌيػػػػػػػػامى لجػػػػػػػػزَّعى فػػػػػػػػي النُّحػػػػػػػػكًر عى
 

231 
 فقمػػػػػػت امكثػػػػػػي حتٌػػػػػػى ييسػػػػػػارى لػػػػػػك اٌننػػػػػػا 14

 
ػػػػػػػػػػجُّ فقالػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػاـه كقابػػػػػػػػػػؿي   نيحي

 
234 

 ضػػػػػرَّتؾى لػػػػػك ذيٍقػػػػػتى طىعميػػػػػا  الَّتػػػػػيفػػػػػإٌف  15
 

 عميػػػػػػؾ مػػػػػػف األعبػػػػػػاًء يػػػػػػكـ التخاصػػػػػػـً 
 

248 

16 
 طاعػػػػػػػػةو لػػػػػػػػك أٌف أجبػػػػػػػػاؿى طٌيػػػػػػػػئو  عمػػػػػػػػى

ـٍ يىسػػػػػػػػتطٍعٌف الٌػػػػػػػػذم رٌسػػػػػػػػا   ًليىٍنقمنيػػػػػػػػا لػػػػػػػػ
 

 عمػػػػدفى ليػػػػا كاليىضػػػػبى ىىٍصػػػػبى التَّيػػػػاًئـً 
 ليػػػػػػا ًعٍنػػػػػػدى عػػػػػػاؿو فػػػػػػكؽى سػػػػػػبعيفى دائػػػػػػـً 

 

270 

 ككٌدٍت مكػػػػػػاف األنػػػػػػًؼ لػػػػػػك كػػػػػػاف نػػػػػػافعه  17
 

مىٍتيػػػػػػػػػا شيػػػػػػػػػيكرىا ػػػػػػػػػةن أك أٍعجى ٍيضى  ليػػػػػػػػػا حى
 

374 
ػػػػػػٍف كراء الػػػػػػرَّدـً لػػػػػػك دؾَّ  18  عػػػػػػنيـ  عمػػػػػػى مى

 
فػػػػػػػكا  لىمػػػػػػػاجكا كمػػػػػػػا مػػػػػػػاجى الجػػػػػػػرادي كطكَّ

 
2/24 

 فػػػػػػػػػتعمـ أف لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت خيػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػييـ 19
 

ػػػػػػػذىٍبتى   كأخػػػػػػػزاؾ الٌػػػػػػػذم أنػػػػػػػت قائمػػػػػػػوٍ  ،كى
 

63 
 لحػػػػػػػػػبَّ بنػػػػػػػػػارو أيكقػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػيف مخمػػػػػػػػػبو  20

  
 كفػػػػػردةى لػػػػػك يػػػػػدنك مػػػػػف الحبػػػػػًؿ كاصػػػػػموٍ 

 
64 

 كٌد جريػػػػػػػػػػري المُّػػػػػػػػػػؤـً لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف عانينػػػػػػػػػػا 21
 

 اغـً كلػػػػػـ يػػػػػدفي مػػػػػف زأر األسػػػػػكد الٌضػػػػػر 
 

124 
 ىنالػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػك تبغػػػػػػػػػػي كيميبنػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػدتيا 22

 
 بمنزلػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرداًف تحػػػػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػػػػـً 

 
144 

ٌنػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػك راجعػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػيبافى بعػػػػػػػػػدىا  23  كا 
 

 أليٍبػػػػػػػػػتى بمصػػػػػػػػػمكـً الخياشػػػػػػػػػيـً أجػػػػػػػػػدعا
 

202 
 كحػػػػػػػػٍدراءه لػػػػػػػػػك لػػػػػػػػـ يينجيػػػػػػػػػا اهلل بيػػػػػػػػػٌرزىتٍ  24

 
ػػػػػػػرثو دىمػػػػػػػاالن كمزرعػػػػػػػا  إلػػػػػػػى شػػػػػػػٌرذم حى

 
202 

بيػػػػػػػػري  25 ـي القػػػػػػػػكـي لػػػػػػػػك بػػػػػػػػات الزُّ  إلػػػػػػػػييـ ىػػػػػػػػ
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػات مٍفمػػػػػػػػػػػػػػكالن كال ميتطٌمعػػػػػػػػػػػػػػا
 

205 
بػػػػػػػػى 26 بيػػػػػػػري فمػػػػػػػا تحٌركػػػػػػػت الحي  كدعػػػػػػػا الزُّ

 
ػػػػػػػؼى الخزيػػػػػػػًر لثػػػػػػػاركا حى  لػػػػػػػك سيػػػػػػػمتىيـٍ جي

 
218 

 ال ييخفػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى عميػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أٌف مجاشػػػػػػػػػػػػػػػػػعنا 27
 

 لػػػػػػػػك ينفخػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف الخػػػػػػػػؤكًر لطػػػػػػػػاركا
 

223 
ـى  لػػػػػػػػك شػػػػػػػػيد الػػػػػػػػكقيطى فكارسػػػػػػػػي 28  أغمػػػػػػػػا

 
ػػػػػػػػػػؿه كًضػػػػػػػػػػراري  ٍثجى  مػػػػػػػػػػا ًقيػػػػػػػػػػدى ييعتػػػػػػػػػػؿي عى

 
226 

29 
 لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت تعمػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػا برمػػػػػػػػػًؿ مقيػػػػػػػػػدو 
ًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أٌف قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائالن كقىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائال  لىعى

 

 كقيػػػػػػػػػػرل عيمػػػػػػػػػػافى إلػػػػػػػػػػى ذكات حجػػػػػػػػػػكرو 
ـٍ تىػػػػػػػػػػػًدٍف أًلميػػػػػػػػػػػرو  ػػػػػػػػػػػٍعدو لىػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف آؿ سى

 

255 

 لػػػػػػػك كػػػػػػػاف بػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػامرو مػػػػػػػا أصػػػػػػػبحكا 30
 

ػػػػػػػػػػػػزكرً  ـي جى ـٍ ًعظػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػميي ـى تفضي ػػػػػػػػػػػػما  بشى
 

256 

31 
 لػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف أمػػػػػػػػػػػػػػػؾ أخرجػػػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػػػتيا

ٍيػػػػػثي ك  انػػػػػٍت أخرٍجػػػػػتى أك عػػػػػادى أٍيػػػػػريؾى حى
 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػيضي بػػػػػػػػػػػػػػػػالكعبيًف كػػػػػػػػػػػػػػػػالٌتمغيرً 
 لىحييػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػف غىٍرمكًليػػػػػػػػػػػػػا ًبزحيػػػػػػػػػػػػػرً 
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ػػػػيًفوً  32  لػػػػك كنػػػػت مثػػػػؿ أخػػػػي القصػػػػاًؼ كسى
 

 يػػػػػػػػػكـ الٌشػػػػػػػػػباًؾ لكنػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػر فىػػػػػػػػػركرً 
 

260 



 ىىىىىىى            

 

114 
 

 الثَّانيىالفصل

 لػػػػػػك كػػػػػػاف يعمػػػػػػـ مػػػػػػا سػػػػػػتجار مجاشػػػػػػعنا  33
 
 

 أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتاهى ميٍممحػػػػػػػػػػػػػػػػةو ىػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرـى خػػػػػػػػػػػػػػػػكرً 
 

271 
 لػػػػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػػػػٌؿ جػػػػػػػػػػػػػاركـ ألػػػػػػػػػػػػػيَّ منعتيػػػػػػػػػػػػػوي  34

 
 خيػػػػػػػػػػػػػًؿ تػػػػػػػػػػػػػنًحطي كالقىنػػػػػػػػػػػػػا يتزعػػػػػػػػػػػػػزعي بال
 

292 
 لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػاعترفكا، ككيػػػػػػػػػػعه مػػػػػػػػػػنكـ 35

 
، فمػػػػػا لكػػػػػـ لػػػػػـ تفزعػػػػػكا ػػػػػٍت عيمػػػػػافي  فًزعى

 
295 

 كزعمػػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػػػؿى أبيػػػػػػػػػػػؾى أف مجاشػػػػػػػػػػػعنا 36
 

ك كرَّعػػػػػػػكا  لػػػػػػػك يسػػػػػػػمعكفى دعػػػػػػػاء عمػػػػػػػرو
 

297 
ػػػػػػػػا 37  فإٌنػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػك تعطػػػػػػػػي الفػػػػػػػػرزدؽ درىمن

 
 لتنصػػػػػػػػػػػػػرا ،عمػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػرانيَّةو 

 
310 

ػػػػػػػمٌ  38 ٌنػػػػػػػؾ لػػػػػػػك ضي ػػػػػػػاكا   ٍنتى مػػػػػػػف مػػػػػػػازفو دمن
 

 لمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف البػػػػػػػػف القىػػػػػػػػٍيًف أف يتخيػػػػػػػػرا
 

311 
ٍجػػػػػػػػػػػػػػزىةي لػػػػػػػػػػػػػػك تبػػػػػػػػػػػػػػيَّفى مػػػػػػػػػػػػػػا رىأيػػػػػػػػػػػػػػتـ 39  كحى

 
ًطيا لمػػػػػػػػػػػػػاتى مػػػػػػػػػػػػف الفيحػػػػػػػػػػػػػاـً   ًبعىٍضػػػػػػػػػػػػرى

 
326 

40 
نَّػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػألت بنػػػػػػػػػػػػػػا بىحيػػػػػػػػػػػػػػرنا  كا 

ػػػػػػػػػػةى  ًممػػػػػػػػػػػتـ ،كنىازلنىػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػف كىٍبشى  قػػػػػػػػػػد عى
 

ػػػػػػػػػػػف عصػػػػػػػػػػػاـً  بَّػػػػػػػػػػػة عى  كأصػػػػػػػػػػػحاب المىجى
 كذا القىػػػػػػػػػػػػػرنيًف كابػػػػػػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػػػػػي قىطػػػػػػػػػػػػػػاـ
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 :اآلتي ، نبٌينيا في الجدكؿالنَّقائضخمس مٌرات في شعر لك غير االمتناعية كقد كردت 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 أبػػػػػػػػػػػػػػػا خالػػػػػػػػػػػػػػػد ال تشػػػػػػػػػػػػػػػمتفَّ أعاًديػػػػػػػػػػػػػػػا 1

 
 يػػػػػػػػػكٌدكف لػػػػػػػػػك زلٌػػػػػػػػػت بميمكػػػػػػػػػةو نعمػػػػػػػػػي

 
1/124 

 فكػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػكابي أف بكيػػػػػػػػػػتي صػػػػػػػػػػبابةن  2
 

ػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػتطيع فػػػػػػػػػدانيا  كفػػػػػػػػدَّيتي مى
 

125 
ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3  تبقيكـ كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أرل كا 

 
 لبػػػػئسى المػػػػكالي لػػػػك يػػػػرؽُّ لكػػػػـ عظمػػػػي

 
133 

ـٍ لػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػكف غػػػػػػػػػداةى يي  4 ػػػػػػػػػٍبيىكي  ٍطػػػػػػػػػرىدي سى
 

 بالسَّػػػػػػػػػػػػػفًح بػػػػػػػػػػػػػيف ميميحػػػػػػػػػػػػػةو كًطحػػػػػػػػػػػػػاؿً 
 

208 
 سػػػػػػػػػأرمي كلػػػػػػػػػك جعمػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي المَّئػػػػػػػػػػاـً  5

 
ٍحتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   كردَّت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًدقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة المى

 
2/176 

 :لوال .3

في الزماف  الشَّرطؽ الجكاب عمى كتفيد تعمي ،أصميا )لك( دخميا )ال( فتغير معناىا 
 الماضي. كليا استعماالف:

، كذلؾ نحك قكلو تعالى: (1) الشَّرطأم أف جكابيا امتنع لكجكد  ،ىي حرؼ امتناع لكجكد .1
لىٍكالى } ييـٍ  النَّاس المَّوً  دىٍفعي  كى  .(2){اأٍلىٍرضي  لىفىسىدىتً  ًببىٍعضو  بىٍعضى

                                                           
ابف الناظـ، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد)د.ت(، شرح ألفية ابف مالؾ، تح: د. عبد الحميد السيد عبد  - (1)

، عيد، محمد)د.ت(، النحك المصفى، د.ط، مكتبة الشباب، 717الحميد، د.ط، دار الجبؿ، بيركت، ص
 . 393ص

 .40سكرة الحج: - (2)
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كذلؾ أف الشيء ممتنع بيا لكجكد  ،قيضة لكق(: "اعمـ أف لكال ن337قاؿ الزجاجي )ت: 
كال تقع بعدىا األفعاؿ، ضدنا لما كاف في  ،كتقع بعدىا األسماء ،كتمزميا الالـ في الخبر ،غيره

كالالـ داخمة عمى  ،)إف كاف ككننا عامنا(كالخبر مضمر ،فالمرتفع بعدىا يرتفع باالبتداء ،باب لك
 .(1)الجكاب"

)إف كيحذؼ الخبر كجكبنا ،بعد لكال ،يذكر فييا المبتدأ ،سميةكتككف الجممة بعدىا جممة ا 
ف كاف الجكاب ماضيان مثبتنا قرف  ،، أٌما الجكاب فيككف جممة فعمية، كما في)لك(كاف ككننا عامنا( كا 

 بالالـ غالبنا، كذلؾ مثؿ قكؿ الفرزدؽ:
ـٍ                   ًمٍف بي        (2)ًف أىألىـً آنؼو كًسباؿً لكال عىًطيَّةي الٍجتىدىعىٍت أينكفىكي

ف كاف منفينا تجرد منيا، كذلؾ مثؿ قكؿ جرير:  كا 
ا ًلنىٍبمي حيفى جدَّ نضالي      ـٍ ما كينتـ              غرضن ٍينيكي   (3)يا ضىبَّ لكال حى
 زيد لكال: تقكؿ اسـ كقكع لك الفعؿ امتناع يكجب حرؼ( لكال)" :ق(285)ت:قاؿ المبرد 

.كىذا مذىب (4)"قبمو ما أجؿ مف يكف لـ لشئ ىك إنما ككذا، كذا لكاف: وفقكل ككذا كذا لكاف
تدخؿ عمييا  الَّتيق(: أف تفسر بحسب الجمؿ 702الجميكر في معناه، بينا يرل المالقي )ت:

ف كانتا منفيتيف فيي حرؼ  يف،فإف كانت الجممتاف بعدىا مكجبت فيي حرؼ امتناع لكجكب، كا 
ف كانتا مكجبة كمنفية فيي حرؼ كجكب  ،د لـ أحسف إليؾ(نحك: )لكال زي ،كجكب المتناع كا 
ف كانتا منفية كمكجبة فيي حرؼ امتناع المتناع،  :لكجكب، نحك )لكال زيد لـ أحسف إليؾ(، كا 

 .(5)نحك )لكال عدـ قياـ زيد ألحسنت إليؾ(
تداء عند ارتفع باالب ،كال يخمك أف يككف االسـ بعد )لكال(ظاىرنا أك مضمرنا، فإف كاف ظاىرنا 

ف كاف مضمرنا ارتفع(6)البصرييف   .(7)كالخبر محذكؼ الـز لمحذؼ ،، كا 
 بأفَّ  حتجكا، كا"ألكرٍمتيؾى  زيده  لكال" نحك بعدىا، االسـ ترفع" لكال" أف إلى الككفيكف ذىبك 

 ألفَّ  االسـ؛ لرفع ظىيىرى  لك الذم الفعؿ عف نائب ألنيا ؛بعدىا االسـ ترفع إنيا قمنا إنما: قالكا
                                                           

 .1/129الزجاجي، الالمات،  - (1)
 .1/201ابف المثنى، كتاب النَّقائض، - (2)
 .1/234السابؽ، - (3)
 .3/76المبرد، المقتضب،  - (4)
ـ(، رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، تح: أحمد 2002ىػ(،)702المالقي، أحمد بف عبد النكر)ت: - (5)

 .598-597. المرادم، الجنى الداني،ص362، دار القمـ، دمشؽ، ص3محمد الخٌراط، ط
 .1/60األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، - (6)
 .3/680األشمكني، شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، (7)
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 الفعؿ حذفكا يـأنَّ  إال ألكرمتؾ، إكرامؾ مف زيد يمنعني لـ لك" ألكرمتؾ زيد لكال" قكلؾ في تقديرال
، حرؼو  بمنزلة فصار" لك" عمى" ال" كزادكا تخفيفنا،  منطمقا أنت أما" قكليـ بمنزلة ىذا كصار كاحدو
 .(1)معؾ انطمقت منطمقا كنت إف: فيو كالتقدير" معؾ انطمقتي 

عَّؼى كقد  يعيش ىذا الرأم ؛ ألف العامؿ ينبغي أف يككف لو اختصاص بما يعمؿ ابف  ضى
. بينما ذىب الفٌراء إلى أنَّو مرفكع (2)فيو، كىذا الحرؼ ال يختص باالسـ؛ ألٌنو قد دخؿ عمى الفعؿ

  .(3)مثمما يرتفع الفاعؿ بالفعؿ ،بػ)لكال( نفسيا

 امطمقن  اككنن  يككف خبرأٌف ال إلى مالؾ كابف كالشمكبيف الشجرم كابف الرماني كذىب
  لكال :)نحك ،يعمـ لـ إف ذكره فيجب كالقعكد كالقياـ مقيدا كككنا حذفو فيجب كالحصكؿ كالكجكد

 .(4)عمـ إف األمراف كيجكز (،الكعبة ليدمت باإلسالـ عيد حديثك قكمؾ

لمتحضيض: كىي بمعنى )ىاٌل(، كتككف لمتحضيض في حاؿ عدـ كجكد جكاب ليا، كما في  .2
قىاليكاتعالى: }قكلو  مىٍيوً  أيٍنًزؿى  لىٍكالى  كى لىكٍ  مىمىؾه  عى ٍلنىا كى مىكنا أىٍنزى كفى  الى  ثيَـّ  اأٍلىٍمري  لىقيًضيى  مى  ، كقكلو (5){ييٍنظىري

ٍرتىًني لىٍكالى  رىبّْ  فىيىقيكؿى تعالى: } ؿو  ًإلىى أىخَّ دَّؽى  قىًريبو  أىجى اًلًحيفى  ًمفى  كىأىكيفٍ  فىأىصَّ ليا ، أٌما إذا كاف (6){الصَّ
 .(7)جكابنا فيي شرطية

  

 

 

                                                           
 .1/60األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، - (1)
 .2/210ابف الشجرم، األمالي،  - (2)
أحمد يكسؼ النجاتي،محمد عمي )د.ت(، معاني القرآف، تح: (،207الفراء، أبك زكريا بحي بف زياد)ت: - (3)

 .1/404، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، 1،طالنجار،عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي
 .1/360ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (4)
 .8سكرة األنعاـ: - (5)
 .10سكرة المنافقكف: - (6)
، 1ـ(، حركؼ المعاني كالصفات، تح: عمي تكفيؽ،ط1984)الزجاجي، عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادم - (7)

 .5مؤسسة الرسالة، بيركت، ص
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بحيث كردت مقترنة بالكاك أربع  ،كعشريف مٌرة يفتاثن النَّقائضية في شعر الشَّرطكقد كردت )لكال( 
 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،مٌرات

 يالّشعر الشاىد  م
 صفحة 

1 
ػػػػػػػػػػػػػػا إذ تمػػػػػػػػػػػػػػكفى جػػػػػػػػػػػػػػارىكـٍ   ألسػػػػػػػػػػػػػػتـ لئامن

 
 كلػػػػػكال ىػػػػػـ لػػػػػـ تػػػػػدفعكا كػػػػػؼَّ المػػػػػس

 1/26 

2 
 زدت رأسػػػػػػػػػػػػؾ ىٍزمػػػػػػػػػػػػةن  ءكلػػػػػػػػػػػػكال حيػػػػػػػػػػػػا

 
 إذا سيػػػػػػػبرت ظمَّػػػػػػػت جكانبيػػػػػػػا تغمػػػػػػػي

 99 

3 
ػػػػػػػػميـ سػػػػػػػػقيتيا  كلػػػػػػػكال ارتفػػػػػػػػاعي عػػػػػػػف سي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػرَّةه كعىالقػػػػػػػػػػػػػػػـً   ًكئػػػػػػػػػػػػػػػاسى ًسػػػػػػػػػػػػػػػماو مي

 283 

4 
نػػػػػػػػػػا  كمبػػػػػػػػػدو لنػػػػػػػػػا ًضػػػػػػػػػػٍغننا، كلػػػػػػػػػكال ًرماحي

 
 بأرضو الًعدل لـ يرعى صكبى البكارؽً 

 2/169 

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،بالفاء مٌرتيفكقد كردت مقترنة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 فمػػػػػػػػػػػكال الغػػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػمفي ًكػػػػػػػػػػػالبو  1

 
 ككعػػػػػػػػػػػػػبو الغتصػػػػػػػػػػػػػبكـ اغتصػػػػػػػػػػػػػابا

 
1/320 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ،فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال حبُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 2  كا 
 

 لكٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػبا كالغانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 
 

2/165 
 كقد كردت مسبكقة بقسـ مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي:

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 اليػػػػكل لعمػػػػرؾ لػػػػكال اليػػػػأسي مػػػػا انقطػػػػع 1

 
 كلػػكال اليػػكل مػػا حػػفَّ مػػف كالػػوو قبمػػي

 
1/118 

2 
 كبػػػػػػػػػػػػػاهلل لػػػػػػػػػػػػػكال أف تقكلػػػػػػػػػػػػػكا تكػػػػػػػػػػػػػاثرت
ػػػػػػػػػػٌؼ تشػػػػػػػػػػيري بأصػػػػػػػػػػبعو   لمػػػػػػػػػػا تيركػػػػػػػػػػت كى

 
 
 

 عمينػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػيـه ظػػػػػػػػػػػالميف كأسػػػػػػػػػػػرفكا
 كال تركت عيفه عمى األرض تٍطًرؼي 

 

2/20-
21 
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 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،ككردت غير مقترنة بشيء أربع عشرة مٌرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة

1 
 إفَّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميطنا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًميا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميط

 قيمتي ًدياًفٌيكف                       
ك عػػػػػػػػيط ك كعمػػػػػػػػره  لػػػػػػػػكال بنػػػػػػػػك عمػػػػػػػػرو

 1/27 أك نىبيط

 خميمػػػػػػػيَّ لػػػػػػػكال أف تظنَّػػػػػػػا بػػػػػػػيى اليػػػػػػػكل 2
 

: سػػػػػػػمعنا مػػػػػػػف عيقيمػػػػػػػةى داعيػػػػػػػا  لقمػػػػػػػتي
 

129 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػكال مراقبػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػكف أريننػػػػػػػػػػػػػػػػا  3

 
 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػكالؼ األٍرآـ

 
198 

 لػػػػػػػػػػػكال عطٌيػػػػػػػػػػػةي الجتػػػػػػػػػػػدعت أينػػػػػػػػػػػكفيكـ 4
 

 مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػيف أألـً آنػػػػػػػػػػػػػؼو كًسػػػػػػػػػػػػػباؿً 
 

201 
ػػػػػػػػبَّ لػػػػػػػػكال حيػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػا كنػػػػػػػػتـ 5  يػػػػػػػػا ضى

 
ػػػػػػا ًلًنٍبمػػػػػػي حػػػػػػيف جػػػػػػدَّ نضػػػػػػالي  غرضن

 
234 

 لػػػػػػػػكال لسػػػػػػػػاني حيػػػػػػػػػثي كنػػػػػػػػت رفعتػػػػػػػػػو 6
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّارً   لرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقرةن أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى
 

240 
نكنىػػػػػػػػػوي  7  كجيػػػػػػػػػؿو بحمػػػػػػػػػـو قػػػػػػػػػد دفعنػػػػػػػػػا جي

 
 كمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف لػػػػػػػػكال ًحممنػػػػػػػػا يتزحمػػػػػػػػؼي 

 
2/19 

 لػػػػػػػػػػػػكال الحيػػػػػػػػػػػػاءي لعػػػػػػػػػػػػادني اسػػػػػػػػػػػػتعباري  8
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323 
 لو ما: .4

ك)لك ما(، فقاؿ عف دخكؿ )ال( عمى )لك(: "كقد تغير  ،ق(: )لكال(180ذكر سيبكيو )ت: 
الشيء عف حالو كما تفعؿ ما، كذلؾ قكلؾ: )لكال(، صارت )لك( في معنىن آخر كما صارت حيف 

فيما البتداء كجكاب، فاألكؿ  :)لك ما(. كعٌد سيبكيو )لكال(، ك)لك ما( البتداء كجكاب؛ فقاؿ:قمت
 . (2)ق( في ذلؾ285.كتابعو المٌبرد )ت: (1)ع"كما لـ يق ،سبب ما كقع

                                                           
 .4/235سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .3/76المبرد، المقتضب، - (2)
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ق(:" كالعرب تضع مكضع )لك ما( )لكال(، كمكضع )لكال( )لك 310يقكؿ الطبرم)ت: 
]البسيط[:(1)ما("  . كمف ذلؾ قكؿ ابف مقبؿو

  (2)لكما الحياءي كلكما الٌديف ًعٍبتيكما     ببعًض ما فيكما إذ ًعٍبتيمىا عىكىًرم     

 . (3)ء"يريد: لكال الحيا

  :)لكما( ك )لكال( ليما كجياف :في إعراب القراف كبيانوجاء ك  

كذلؾ نحك  ، عمى امتناع جكابيما لكجكد تالييما ؛ فيختصاف بالجمؿ اإلسميةأف يدالَّ  :أحدىما
 .(4)}...لكال أنتـ لكٌنا مؤمنيف { :قكلو تعالى

ا تىأًتينىا  :نحك قكلو تعالى .حضيض ؛ فيختصاف بالجمؿ الفعمية عمى التَّ أف يدالَّ  :الثَّاني } لىٍك مى
ًئكىًة...{ ًباٍلمىالى
ال عمؿ ليا كصار لمتحضيض ؛ لدخكلو عمى المضارع  ،. )لك ما( بمعنى )ىاٌل((5)

 .النَّقائضكلـ ترد )لك ما( في شعر  .(6))تأتينا( "
 لّما:  .5

ا  كصفيا المعربكف بػ)لٌما( الحينية، كمعنى ىذا الكصؼ أنيا بمعنى )حيف(  فتفيد أيضن
 .(7)تقكؿ: )لٌما التقى الجمعاف، ثبت الشجاع كفٌر الجباف( ،الشَّرطتعميؽ الجكاب عمى 

مىٍيوً  أىأيٍنًزؿى  كقد تستخدـ )لٌما( بمعنى لـ في نفي الفعؿ المستقبؿ، كذلؾ نحك قكلو تعالى:}   عى
كما في  ،، كتككف بمعنى إالٌ (8){عىذىابً  يىذيكقيكا لىمَّا بىؿٍ  ًذٍكًرم ًمفٍ  شىؾ   ًفي ىيـٍ  بىؿٍ  بىٍيًننىا ًمفٍ  الذٍّْكري 

                                                           
ـ(، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، تح: أحمد محمد شاكر، 2000ىػ(،)310الطبرم، محمد بف جرير )ت: - (1)
 .17/66، مؤسسة لرسالة، بيركت، 1ط
. بركاية لكال الحياء كباقي الديف عبتكما**ببعض ما فيكما إذ عبتما 66البيت البف مقبؿ، في ديكانو، ص - (2)

. كىك شاىد عمى أف )لكما( تستعمؿ بمعنى )لكال(: في امتناع 1/463عكرم. بال نسبة في الٌشعر كالٌشعراء،
القرآف: )لكما( مجازىا كمجاز )لكال( كاحد.  الشيء لكجكد غيره، كقاؿ أبك عبيدة، معمر بف المثنى في عاني

 .17/66الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 
 .17/66الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، - (3)
 .31سكرة سبأ:  - (4)
 .7،6سكرة الحجر: - (5)
الفكر، ركماف، دار  1ـ(، اإلعراب المفٌصؿ لكتاب اهلل المرتب، ط1993صالح، بيجت عبد الكاحد ) - (6)
6/65  
 .395عيد، محمد، النحك المصفى،ص - (7)
 .8سكرة ص: - (8)
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مىٍييىا لىمَّا نىٍفسو  كيؿُّ  ًإفٍ  قكلو تعالى:} اًفظه  عى  ،، أم إاٌل عمييا، أٌما إذا كاف ليا جكابنا فيي شرطية(1){حى
 ًمٍنييـٍ  اٍنتىقىٍمنىا آسىفيكنىا فىمىمَّا تدؿ عمى أمر يقع بكقكع غيره، فيي بمعنى )حيف(، كما في قكلو تعالى:}

ٍقنىاىيـٍ  ٍنييـٍ  أىٍغنىتٍ  فىمىا، أم حيف آسفكنا، ككما في قكلو تعالى: }(2){أىٍجمىًعيفى  فىأىٍغرى  الَّتي آًليىتيييـي  عى
اءى  لىمَّا شىٍيءو  ًمفٍ  المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  يىٍدعيكفى  بّْؾى  أىٍمري  جى مىا رى ٍيرى  زىاديكىيـٍ  كى   .(3){تىٍتًبيبو  غى

، كقد شبييا (4)كف في تركيبياحكيُّ اختمؼ النَّ  ،مةلمَّا أداة شرط غير جاز  
ٌنما تجيء  ق(180)ت:سيبكيو : " كأٌما )لٌما( فيي لألمر الذم كقع لكقكع غيره، كا  بػ)لك( قائالن

. ككاضح أٌف سيبكيو قد أقر بحرفيتيا؛ ألٌنو قد شبييا بػ)لك(، كليذا تابعو كثير (5)بمنزلة )لك(..."
  . (6)د لكجكد، أك كجكب لكجكبمف النحكييف فعدكىا حرؼ كجك 

فقاؿ ابف  ،كاختمفكا في أصؿ معناىا ،كذىب جماعة مف النحكييف إلى أنيا ظرفية 
، كذىب آخركف إلى أٌنيا (7)إٌنيا اسـ بمعنى )حيف( :كابف جني ،، كأبك عمي الفارسيالسراج

، ككال (9)لجممة، كاستحسنو ابف ىشاـ ؛ ألٌنيا مختصة بالماضي، كباإلضافة إلى ا(8)بمعنى)إذ(
ٌعفا مف بعض النحكييف  كالراجح عنيـ حرفيتيا. ،المعنييف ضي

 :(10)عمى حرفية )لٌما( بمجمكعة مف األدلة النُّحاةكاستدؿ كثير مف  

1. . ـٍ  )لٌما( تقابؿ )لك(، كتحقيؽ تقابميا: لك قاـ زيد قاـ عمرك، كلكٌنو لٌما لـ يقـ لـ يق

                                                           
 .4سكرة الطارؽ: - (1)
 .55سكرة الزخرؼ: - (2)
 .101سكرة ىكد: - (3)
منيـ مف قاؿ بتركيبيا مف )لـ، كما(، كىك مذىب جميكر النحكييف، كمنيـ مف قاؿ ببساطتيا. سيبكيو،  - (4)

. المرادم، الجنى 2/157. ابف السراج، األصكؿ في النحك،4/82الرضي،.الرضي، شرح 4/223الكتاب،
 .3/578.األشمكني، شرح األشمكني،593الداني،

 .4/234سيبكيو، الكتاب، - (5)
. أبك 594. المرادم، الجنى الداني،1/369. ابف ىشاـ، مغني المبيب، 353المالقي، رصؼ المباني، ص - (6)

 .4/1896حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،
. ابف جني، الخصائص، 3/179-2/157.المالقي، األصكؿ في النحك،1/396ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (7)
 .4/1879. أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 2/392
 .1/369. ابف ىشاـ، مغني المبيب،2/222.السيكطي، ىمع اليكامع،4/106ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (8)
 .1/369ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (9)
 .2/222السيكطي، ىمع اليكامع، - (10)
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 ،يا عامالن فييا، كيمـز مف ذلؾ أف يككف الجكاب كاقعنا فييا)لٌما( لك كانت ظرفنا، لكاف جكاب 0 2
ًتٍمؾى  كقكلو تعالى:}  ، فقد أىمككا بسبب ظمميـ.(1){ظىمىميكا لىمَّا أىٍىمىٍكنىاىيـٍ  اٍلقيرىل كى

 )لٌما( تشعر بالٌتعميؿ، كالظرؼ ال تشعر بالٌتعميؿ. 0 3

 ( ال يعمؿ فيما قبميا.جكاب )لٌما( قد يقترف بػ)إذا( الفجائية، كما بعد )إذا .4

 )لٌما( ليس فييا عالمة مف عالمات االسـ. .5

بيف الرأم القائؿ بحرفيتيا، كالرأم القائؿ باسميتيا حيث  ق(672)ت:كقد جمع ابف مالؾ 
، أك حرؼ الشَّرط" إذا كلي )لٌما( فعؿ ماض لفظنا كمعننى ىي ظرؼ بمعنى )إذا( فيو معنى  :قاؿ

كيدؿ عمى الزمف  ،، أم أنيا حرؼ كجكب لكجكب(2)كب "يقتضي فيما مضى كجكبنا لكج
أك ظرفية( فيي أداة شرط غير  ،ف )حرفية كانتالَّتيالماضي. كألنيا تؤدم كظيفة التعميؽ في الح

لىقىدٍ  ، كمثاليا قكلو تعالى:}(4)أبدنا ال يفارقيا الشَّرط، كفييا معنى (3)جازمة )تعميقٌية( كفى  أىٍىمىٍكنىا كى  اٍلقيري
ـٍ قى  ًمفٍ  عف لفظة )لٌما( في ىذا النص: " كلفظة )لٌما(  حيَّاف، حيث قاؿ أبك (5){ظىمىميكا لىمَّا ٍبًمكي

أم إٌف جكابيا أك ما قاـ مقاميا متسبب عٌما  ،(6)مشعرة بالعمية، كىي حرؼ تعميؽ في الماضي"
 .(7)ة كسبب لو )ليالكيـ(كما بعدىا )الظمـ( عمَّ  ،بعدىا

  (: في قكلو تعالى:}745)ت:حيَّاف( حرفنا أك ظرفنا ما قالو أبك كيترتب عمى اعتبار )لٌما 

                                                           
 .59سكرة الكيؼ: - (1)
 .4/102ابف مالؾ، شرح التسييؿ، (2)
 .595. المرادم، الجنى الداني،ص4/1896أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (3)
 .354المالقي، رصؼ المباني،ص - (4)
 .13سكرة يكنس: - (5)
 .6/21أبك حيَّاف، البحر المحيط، - (6)
 .السابؽ - (7)
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قىٍكـى  ٍقنىاىيـٍ  الرُّسيؿى  كىذَّبيكا لىمَّا نيكحو  كى عىٍمنىاىيـٍ  أىٍغرى : " كانتصب )قكـ نكح( عمى (1){آيىةن  ًلمنَّاسً  كىجى
(، كأٌما إٍف كيككف )لٌما( في ىذا اإلعراب )ظرفنا ،االشتغاؿ، ككاف النصب أرجح ؛ لتقدـ الفعمية

 كاف حرؼ 

 .(2)كجكب لكجكب ؛ فالظاىر أٌف )أغرقناىـ( جكاب )لٌما( فال يفٌسر ناصبنا"

ية غالبنا ما يأتي بعدىا الفعؿ الماضي المثبت، كجكابيا يككف فعالن الشَّرطكاألداة )لٌما( 
 ، مثؿ قكؿ جرير:اماضينا مثبتن 

عا البعيثى   (3)جدعتي أنؼ األخطؿلمَّا كضعتي عمي الفرزدؽ مىيسمي     كضى

كقد  ،أك مقركنة بالفاء ،أك جممة اسمية مقركنة بػ)إذا( الفجائية ،كيأتي جكابيا مضارعنا منفينا بػ)لـ(
عمى ابف مالؾ لقكلو: إف جكاب )لٌما( قد يأتي مضارعنا،  حيَّاف، كقد رٌد أبك (4)يككف مضارعنا

: بأف ال دليؿ كاضح لديو عمى ذلؾ  . (5)قائالن

بحيث كردت مقترنة  ،مٌرةكخمسيف  اخمسن  النَّقائضشعر  ية فيالشَّرطت )لٌما( كقد كرد 
 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،أربع عشرة مٌرةبالكاك 

 ي الّشعر الشاىد  م
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 تيقىػػػػػػػػػػػٌبحي ريػػػػػػػػػػػحى القػػػػػػػػػػػيًف لٌمػػػػػػػػػػػا تناكلػػػػػػػػػػػٍت  5

 
قىػػػػػػػػػػػػذه ًىجػػػػػػػػػػػػافو إذ تيسػػػػػػػػػػػػاكفي   وي فىٍحػػػػػػػػػػػػؿو مى
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6 
ػػػػػػػػػػػػػا أبىػػػػػػػػػػػػػٍكا إاٌل الرحيػػػػػػػػػػػػػؿى كأغمقػػػػػػػػػػػػػػكا  كلمَّ
ػػػػػػػػػػػػػوي  ٍغمػػػػػػػػػػػػػكبو أمػػػػػػػػػػػػػاتى ًعظامى  أقػػػػػػػػػػػػػكؿي ًلمى

 

زىاًئـً  ػػػػرنل فػػػػي بيػػػػرل مىخشكشػػػػةو بػػػػالخى  عي
 تىعاقيػػػػػػػػػػػػػػبي أدراج النُّجػػػػػػػػػػػػػػكـً العىػػػػػػػػػػػػػػكاًتـً 
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 الثَّانيىالفصل

ػػػػػػػػػػػػػدكرىىا  7  كأيقػػػػػػػػػػػػفى أنَّػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػردَّ صي
 

ػػػػػػػػػػػراًجـً  ػػػػػػػػػػػا تيكاًجٍييػػػػػػػػػػػا ًجبػػػػػػػػػػػاؿي الجى  كلمَّ
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ػػػػػػػػػػػػػا رىأىيٍ  8 ـٍ كلمَّ  نىػػػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػػػركيفى يقيػػػػػػػػػػػػػكديىي
 ضػػػػػػربنا بسػػػػػػيؼ فػػػػػػي يمنيػػػػػػؾ لػػػػػػـ نػػػػػػدعٍ 

 

مػػػػػػػػازـً  مػػػػػػػػكع الزَّ  قيتيبػػػػػػػػةي زىحفنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي جي
 بػػػػػو دكفى بػػػػػاًب الٌصػػػػػيف عيننػػػػػا لظػػػػػالـً 

 

272 

ػػػػػػػػػػػػػػػدَّ بػػػػػػػػػػػػػػػيفى بنػػػػػػػػػػػػػػػي كيميػػػػػػػػػػػػػػػبو  9  كلٌمػػػػػػػػػػػػػػػا مي
 

 كبينػػػػػػػػػػػػي غايػػػػػػػػػػػػةه كًرىػػػػػػػػػػػػكا الٌنصػػػػػػػػػػػػابا 
 

334 
 كلٌمػػػػػػػػا رأل مػػػػػػػػا دىٍكنىيػػػػػػػػا خػػػػػػػػاطرت بػػػػػػػػو  10

 
 ـي فىقيريىػػػػػا عمػػػػػي المػػػػػكًت نفػػػػػسه ال ينػػػػػا
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بيػػػػػػػػػػػػػرو لغالػػػػػػػػػػػػػًب  11  كلٌمػػػػػػػػػػػػػا رأكا عينىػػػػػػػػػػػػػي جي
 

بيػػػػػػػػػػػػػري الريبػػػػػػػػػػػػةى المتقػػػػػػػػػػػػػٌرؼً   أبػػػػػػػػػػػػاف جي
 

2/39 
ػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػتي  12  ىػػػػػػػػرٍَّت ًكالبيييػػػػػػػػـ  النَّػػػػػػػػاسكلمَّ

 
ـٍ إاٌل الميشػػػػػػػػاًيعي  ػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػيَّعت إذ لػػػػػػػػـ يىحي
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ػػػػػػػػػػػرى أعمنػػػػػػػػػػػكا  13 يػػػػػػػػػػػؿى أبجى  كلٌمػػػػػػػػػػػا لىقينػػػػػػػػػػػا خى
 

ػػػػػػيـو غيػػػػػػرى ميػػػػػػًؿ العكاتًػػػػػػؽً   بػػػػػػدعكل لجى
 

168 
ػػػػػػػػػػررتيـٍ مػػػػػػػػػػف أينػػػػػػػػػػاسو كريمػػػػػػػػػػةن  14  كلٌمػػػػػػػػػػا غى

 
ٍمتيـٍ كًضػػػػػػػػػػػقتيـٍ بػػػػػػػػػػػالكىراًئـ أذريعػػػػػػػػػػػا   لىػػػػػػػػػػػؤي
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 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،تسع مٌرات ككرت مقترنة بالفاء

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػػػػػبكةن  1 ػػػػػػػػػػػػػا لحقنػػػػػػػػػػػػػاىفَّ أبػػػػػػػػػػػػػديفى صى  فممَّ

 
 كىػػػػػػفَّ يحػػػػػػاذرف الغىيػػػػػػكرى مػػػػػػف األىػػػػػػًؿ 
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2 
ػػػػػػػػػػػػػػا رأل أفَّ ا ػػػػػػػػػػػػػػحارم دكنىػػػػػػػػػػػػػػوي فممَّ  لصى

 بمعػػػػػػػػػػػػتى نسػػػػػػػػػػػػيءى العنبػػػػػػػػػػػػرم كأنمػػػػػػػػػػػػا 
 

مػػػػػػػؿ  كمعػػػػػػػتمجى األنقػػػػػػػاًء مػػػػػػػف ثىػػػػػػػبج الرَّ
 تػػػػرل بنسػػػػيء العنبػػػػرم جنػػػػى النخػػػػؿ
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3 
بىػػػػػػا كادم القيػػػػػػرل مػػػػػػف كراًئنػػػػػػا  ػػػػػػا حى  فممَّ
ػػػػػوي  ٍشػػػػػتاؽو مػػػػػف القػػػػػكـ رىٍأسى  لىػػػػػكىل كػػػػػٌؿ مي

 

ٍففى أٍقتػػػػػػػػػػارى الًفجػػػػػػػػػػاًج القػػػػػػػػػػكاًنـً   كأٍشػػػػػػػػػػرى
 بمغركقػػػػػػػػػػػػػػػػاتو كالًشػػػػػػػػػػػػػػػػناًف اليػػػػػػػػػػػػػػػػزائـً 
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ػػػػػادي حػػػػػيف طغػػػػػى بػػػػػو 4 تػػػػػا الجحَّ  فمٌمػػػػػا عى
 
 

 ًغننػػػػى قػػػػاؿ إٌنػػػػي مرتػػػػؽو فػػػػي السَّػػػػاللـً 
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ػػػػػػػػػػوي ىػػػػػػػػػػاف كجػػػػػػػػػػديىا 5 ػػػػػػػػػػا أركىػػػػػػػػػػا أمَّ  فممَّ

 
 رجػػػػػػػاءى الًغنػػػػػػػى لٌمػػػػػػػا أضػػػػػػػاءى مينيريىػػػػػػػا

 
371 

 ألقيػػػػػًت العىصػػػػػى  حيَّػػػػػاففمٌمػػػػػا التقػػػػػى ال 6
 

قاتميػػػػػوٍ  ػػػػػا أيًصػػػػػٍيبىت مى  كمػػػػػاتى اليىػػػػػكىل لمَّ
 

2/64 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأك  7  ا أاٌل ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىادةى بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فممَّ

 
 يػا عىميػرى بػف طػاًرؽً  :دىعىكا بعد كىػربو 

  
169 

 كسػػػػػػػػار لبكػػػػػػػػرو نىخبػػػػػػػػةه مػػػػػػػػف مجاشػػػػػػػػعً  8
 

ػػػػػػػػػػيبافى كالخيػػػػػػػػػػؿى عفَّػػػػػػػػػػرا  فمٌمػػػػػػػػػػا رأل شى
 

313 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا،الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر فمٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  9  اءى غمَّ

 
، كأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بالًكظػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  ـٍ ًبًي ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  أضى
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 الثَّانيىالفصل

 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،ةيف كثالثيف مرَّ ت: اثنككردت غير مقترنة بشيء

 ي الّشعر الشاىد  م
 

 صفحة

1 
مي  اآلف لٌمػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػيضى أعمػػػػػػػػػػى ًمٍسػػػػػػػػػػػحى
 يرجػػػػػػكا ًسػػػػػػقاًطي ابػػػػػػفي المىرىاغػػػػػػةى لمعػػػػػػدل

 

 كأكمػػػػػػػت مػػػػػػػف نػػػػػػػابي عمػػػػػػػي األجػػػػػػػداـً 
ػػػػػػػػػػػػػمًَّة األىٍحػػػػػػػػػػػػػالـً  ػػػػػػػػػػػػػفىينا تٌمنًػػػػػػػػػػػػػيى ضى  سى

 

1/18 

 تيقىػػػػػػػػػػػٌبحي ريػػػػػػػػػػػحى القػػػػػػػػػػػيًف لٌمػػػػػػػػػػػا تناكلػػػػػػػػػػػٍت  2
 

قىػػػػػػػػػػػػذه ًىجػػػػػػػػػػػػافو إذ تيسػػػػػػػػػػػػاكفيوي فى   ٍحػػػػػػػػػػػػؿو مى
 

124 
يسػػػػػمي 3 ػػػػػا كضػػػػػعتي عمػػػػػي الفػػػػػرزدؽ مى  لمَّ

  
عا البعيثى جدعتي أنػؼ األخطػؿ  كضى

 
156 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 4 ـي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكف لمَّ ٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كا 
  

ػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػذكدي عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذمارً   تكاكػػػػػػػػػؿى مى
 

174 
 ككػػػػػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػػػػػـ كبكػػػػػػػػػػػػػًر ثمػػػػػػػػػػػػػكدى لٌمػػػػػػػػػػػػػا  5

 
 رىغػػػػػػػػػػػػػػػػا ظييػػػػػػػػػػػػػػػػرنا فػػػػػػػػػػػػػػػػدمَّرىـ دىمػػػػػػػػػػػػػػػػارا

 
187 

 يٍسػػػػػػػػػػػمىٍحفى أنػػػػػػػػػػػتفَّ مػػػػػػػػػػػا أكمػػػػػػػػػػػفى عمػػػػػػػػػػػييـ  6
 

 جػػػػػػػػػػػػػػػدفى حػػػػػػػػػػػػػػػرارة اإلنػػػػػػػػػػػػػػػزاؿً لٌمػػػػػػػػػػػػػػػا ك 
 

204 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػرففى كيجكىىنػػػػػػػػػػػػػػا كتحػػػػػػػػػػػػػػدَّرٍت  7
 كذكػػػػػػػػػػرفى مػػػػػػػػػػف خفػػػػػػػػػػًر الحيػػػػػػػػػػاًء بقيػػػػػػػػػػةن 

 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتي أٍعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنًيفَّ باإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿً   عى
 بىًقيػػػػػػػػػٍت ككػػػػػػػػػفَّ قيبيػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػغاؿً 

 

209 

َـّ العػػػػػػػػػػػػػذاًب يصػػػػػػػػػػػػػيبيـ  8 ػػػػػػػػػػػػػ  لٌمػػػػػػػػػػػػػا رىأٍكا جى
 

 صػػػػػػػػػػػارى القييػػػػػػػػػػػكفي كسػػػػػػػػػػػاقىًة األفيػػػػػػػػػػػاًؿ 
 

215 
ليػػػػػػػػػػتي لثغػػػػػػػػػػًر قىػػػػػػػػػػ 9 ػػػػػػػػػػا كى  ٍكمي مشػػػػػػػػػػيدنا لمَّ

 
 آثػػػػػػػػػػػػرتي ذاؾ عػػػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػػػيَّ كمػػػػػػػػػػػػالي

 
216 

ػػػػػػػا تىكىٍسػػػػػػػعى فػػػػػػػي الٌرمػػػػػػػاًؿ ىىػػػػػػػدىٍت لػػػػػػػػو  10  لمَّ
 

 عىرفػػػػػػػػػػػػػػػاءي ىاديػػػػػػػػػػػػػػػةه بكػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ كجػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 

240 
ًضػػػػػيتي بمػػػػػا بنػػػػػى 11 طىفىػػػػػى رى ػػػػػا بنػػػػػى الخى  لمَّ

 
 

 كأبػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػرزدؽ نػػػػػػػػػػػػافخي األكيػػػػػػػػػػػػاًر 
 

247 
ػػػػػػػػا رىأىٍيتىنىػػػػػػػػا  12  نىػػػػػػػػًدمىٍت عمػػػػػػػػى الًعٍصػػػػػػػػياًف لمَّ

 
 ألطػػػػػػػػػكاًد ذاتى المخػػػػػػػػػارـً كأنَّػػػػػػػػػا ذيرىل ا

 
270 

ػػػػػػػػػػرنا مثػػػػػػػػػػؿ الجالميػػػػػػػػػػًد فيٌتحػػػػػػػػػػٍت  13  رأٍت كىمى
 

ػػػػػػػػػػذكرىا  أحاليميػػػػػػػػػػا لٌمػػػػػػػػػػا اتمػػػػػػػػػػأرىٍت جي
 

376 
ػػػػػػا أىقىػػػػػػادىكيـٍ  14 ػػػػػػـً السَّػػػػػػٍكءىاًت لمَّ ٍمضى  بنػػػػػػي ضى

  
ميػػػػػػو المىطػػػػػػاًلع   نيبىٍيػػػػػػوي اٍسػػػػػػًتيا سيػػػػػػدٍَّت عى

 
2/109 

ـٍ لٌمػػػػػػػػا اختطفػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػؤادىهي  15 ػػػػػػػػغىا ًقػػػػػػػػٍرديكي  ضى
 
 

ًثيػػػػػػػؿو كػػػػػػػاف خػػػػػػػدُّؾ أٍضػػػػػػػرىعا  كالبػػػػػػػفً   كى
 
 

200 
ػػػػػػػػػػػػػػيًت لمنقىػػػػػػػػػػػػػػرو حاجػػػػػػػػػػػػػػاتيـ  16  لٌمػػػػػػػػػػػػػػا قىضى

 
 فأتيػػػػػػػػػًت أىمػػػػػػػػػًؾ كػػػػػػػػػالحكاًر األطػػػػػػػػػرؽً 

 
213 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػا رأت صػػػػػػػػػػػػػػدأ الحديػػػػػػػػػػػػػػد بجمػػػػػػػػػػػػػػده  17
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػالُّمكف أكرؽي كالبنػػػػػػػػػػػػػػػافي ًقصػػػػػػػػػػػػػػػاري 
 

217 
 لٌمػػػػػػػػػػػا رأت ضػػػػػػػػػػػبعي بميػػػػػػػػػػػةو أجيشػػػػػػػػػػػت 18

 
 كاألرضي غيػػػػػػػػػػػػػػػرى ثالثيػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ًقفػػػػػػػػػػػػػػػاري 

 
232 

نىٍنػػػػػػػػػػتى  19  اليػػػػػػػػػػكـى منيػػػػػػػػػػا أعظيمػػػػػػػػػػا  لٌمػػػػػػػػػػا جى
 

 يبػػػػػػػػػػػرقفى بػػػػػػػػػػػيف فيصكًصػػػػػػػػػػػيفَّ ًفقػػػػػػػػػػػاري 
 

232 
ػػػػػػػػػٍرتى ريػػػػػػػػػح ًكسػػػػػػػػػاًئيا 20 ػػػػػػػػػًبعىٍت ذىكى  لٌمػػػػػػػػػا شى

 
 كتركتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؤىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌراري 

 
233 

 أٍحبىػػػػػػػػػػػٍبفى تىٍغمػػػػػػػػػػػبى إذ ىىػػػػػػػػػػػبطفى ًبالدىىيػػػػػػػػػػػـٍ  21
 

، ككػػػػػػػػػفَّ غيػػػػػػػػػر ًسػػػػػػػػػمافً  ػػػػػػػػػًمفَّ  لٌمػػػػػػػػػا سى
 

238 
ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػامرو  22  لٌمػػػػػػػػػػػا لقيػػػػػػػػػػػت فكارسن

 
 مػػػػػػػػػػػػػف األجفػػػػػػػػػػػػػافً  سػػػػػػػػػػػػػمُّكا سػػػػػػػػػػػػػيكفىييـي 

 
244 

 لٌمػػػػػػػػا انيزمػػػػػػػػت كىفىػػػػػػػػى الثُّغػػػػػػػػكرى ميشػػػػػػػػيَّعه  23
 

، غيػػػػػػػري جبػػػػػػػافً  بيٍنػػػػػػػتى  مٌنػػػػػػػا، غػػػػػػػداةن جى
 

245 
ػػػػػػػػرىتٍ  24  نىجػػػػػػػػت كػػػػػػػػالب الجػػػػػػػػٌف لٌمػػػػػػػػا أٍجحى

 
ٍضػػػػػػػػػػػػبكرً  قنػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػدىل ميتىبٍيػػػػػػػػػػػػًنسو مى  فىرى

 
257 

 لٌمػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػفى صػػػػػػػػػػػػالبةن فػػػػػػػػػػػػي رأسػػػػػػػػػػػػػوً  25
 

ػػػػػػػػػػأىيفى بعػػػػػػػػػػد ىريػػػػػػػػػػرو  َـّ صى  أقعػػػػػػػػػػيفى ثػػػػػػػػػػ
 

257 
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ػػػػػػػػػػػ 26  ٍحًبي الػػػػػػػػػػػدُّمكعى كأنَّيػػػػػػػػػػػالٌمػػػػػػػػػػػا رأل صى
 

ػػػػحُّ الػػػػرَّذاًذ عمػػػػى الػػػػٌرداًء اسػػػػػترجعكا  سى
 

289 
 كػػػػػػػػػػػػػػػانكا كمشػػػػػػػػػػػػػػػتركيف لٌمػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػايعكا 27

 
ًسػػػػػركا كشيػػػػػؼَّ عمػػػػػييـ فاستكضػػػػػعكا  خى

 
290 

بيػػػػػػػػػر تكاضػػػػػػػػػعت  28 بىػػػػػػػػػري الزُّ  لٌمػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػى خى
 

شَّػػػػػػػػػعي   سػػػػػػػػػكر المدينػػػػػػػػػًة، كالجبػػػػػػػػػاؿ الخي
 

292 
 ًمػػػػػػفى الحػػػػػػامالت الحمػػػػػػًد لٌمػػػػػػا تكمَّشػػػػػػت 29

 
 لييػػػػػػػػػػػػػػػا، كاسػػػػػػػػػػػػػػػتكرأت لممناًشػػػػػػػػػػػػػػػػدً ذىالذً 
 

300 
 بكػػػػػػػػػى غالػػػػػػػػػػبه لٌمػػػػػػػػػا رأل نيطفنػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػا 30

 
ػػرا  مػػف الػػذًُّؿ إذ ألقػػى عمػػى الٌنػػاًر أيصى

 
314 

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقتي، لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترامػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 31
 

 ًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػربمةي القىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً 
 

319 
ػػػػػػػػػػػذَّتٍ  32 ـى لٌمػػػػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػػػػتى جي  رأيػػػػػػػػػػػت الظمػػػػػػػػػػػ

  
ـي  سػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػرو حي ػػػػػػػػػػػػػػٍفرىتي ذىكى ػػػػػػػػػػػػػػراهي ًبشى  عي

 
323 

 :أّما. 6
مف شيء؛ ألٌنو قائـ مقاـ  فيؤكؿ بمعنى: ميما يك ،الشَّرط)أٌما( حرؼ بسيط فيو معنى  

ـٌ زيد  ،الشَّرطكفعؿ  الشَّرطأداة  كال بد بعده مف جممة ىي جكاب لو، فاألصؿ في قكلؾ:" أ
كأداتو، كأقيمت أٌما مقاميا، ككاف  الشَّرطفمنطمؽ" ميما يكف مف شيء فزيد منطمؽ، فحذؼ فعؿ 

ٌنما أخرت لضرب مف األصؿ أ ف يقاؿ: أٌما زيد منطمؽ، فتجعؿ الفاء في صدر الجكاب، كا 
 .(1)إصالح المفظ

، فإذا قمت: الشَّرطإلى أٌف )أٌما(: حرؼ اختيار يتضمف معنى  ق(285)ت:كذىب المبرد 
كفعؿ  الشَّرطأٌما زيده فمنطمؽ، فاألصؿ: إف أردت معرؼ حاؿ زيد، فزيده منطمؽه. حذفت أداة 

 .(2)كأنيبت مناب ذلؾ )أٌما( كيقع االسـ بعدىا مبتدأ، ليسد مسد المحذكؼ كتمـز الفاء خبره ،طالشَّر 
قامة جزء الجزاء مكقعو شيئاف  الشَّرطأٌنو حصؿ مف حذؼ  ق(686)ت:كيرل الرضي  كا 

 مقصكداف ميٌماف:
 الكثير االستعماؿ. الشَّرطأحدىما: تخفيؼ الكالـ بحذؼ  .1

 .(3)الشَّرطالممزكـ حقيقة في قصد المتكمـ مقاـ الممزكـ في كالميـ كىك  : قياـ ما ىكالثَّاني .2

أنكر مجيء )أٌما( شرطية ؛ ألٌنيا لك  النُّحاةأٌف بعض  ق(911)ت:كقد أكرد السيكطي 
كانت شرطية لكاف ما بعدىا متكقفنا عمييا، كأنت تقكؿ: أٌما عممنا فعالـ، فيك عالـ ذكرتو، كلـ 

 .(4)زيد قاـ عمرك، فقياـ زيد  متكقؼ عمى قياـ عمرك تذكره، بخالؼ: إف قاـ

                                                           
 .3/1305المرادم، تكضيح المقاصد، - (1)
 .3/27د، المقتضب،المبر  - (2)
 .4/479الرضي، شرح الكافية، - (3)
 .2/578السيكطي، ىمع اليكامع، - (4)
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عمى ما ظاىره عدـ الٌتكقؼ  الشَّرطعمى ذلؾ بقكلو:" قد يجيء  ق(611)ت:كرٌد السيكطي 
ـٌ ذكر قكؿ رؤبة]الرجز[:(1)"عميو  ، ث

ٍف يىؾي ذىا بىٌت فيذا بىتىي  مى

ٌيؼه ميشىٌتي ميقىيىظه ميصى
(2) 

 .(3)ف لغيره بٌت أك لـ يكف"كا ،فقاؿ: " أال ترل أف بٌتو مكجكد
ككذلؾ أبك  ،الذيف أنكركا مجيء )أٌما( شرطية النُّحاة ق(911)ت:كلـ يذكر السيكطي 

 ية.الشَّرطلـ يذكر )أٌما( ضمف األدكات  حيَّاف
كتستعمؿ)أٌما( لمداللة عمى التككيد. كذكر صاحب المغني أف أحكـ مف عمؿ الداللة عمى  

في مفصمو، حيث قاؿ: إٌف )أٌما( تعطي الكالـ فضؿ تككيد ؛  ق(538)ت:التككيد ىك الزمخشرم
تقكؿ زيد ذاىب، فإذا قصدت تككيد ذلؾ كأٌنو ال محالة ذاىب كأٌنو بصدد الذىاب كأٌنو منو عزيمة 

في تفسيره ميما يكف مف شيء فزيد ذاىب،  ق(180)ت:قمت: أٌما زيد فذاىب، كلذلؾ قاؿ سيبكيو
 .(4)الشَّرطكأٌنو في معنى  ،بياف ككنو تككيدنا كىذا التفسير ميًدٌؿ بفائدتيف:

ٌنما يدؿ عمييا   كقد تدؿ عمى التفصيؿ تقديرنا أم مف غير ذكرىا كال ذكر شيء معيا، كا 
معادف؛ فأٌما أنفسيا كأغالىا فاألخيار. كالتقدير: كأٌما أخسيا  النَّاسنحك:  ،كالقرائف الٌسياؽ

 .أٌما( المقدرة بأنيا ىي المعطكفة عمى ما قبميا. كال بد مف مالحظة )(5)كأرخصيا فاألشرار

"أنا :ر، كقكلؾأٌما معناىا تفصيؿ المجمؿ مف الخبق( فقاؿ: "617أٌما الخكارزمي)ت: 
كأٌما مف أبغض فالكافر، ككقكلؾ: " زيد كبكر خارجاف "،  ،فأٌما مف أحب فالمؤمف ،أحب كأبغض"

ـٌ أقيـ مقامو ىذه الجممة فحصؿ أٌما  ،ؽفيقكؿ المخاطب الكالـ: ميما يكف مف شيء فزيد منطم ث

                                                           
 .2/578السابؽ، - (1)
. الشاىد فيو: استشيد بو السيكطي لمرد 2/587. كبال نسبة في ىمع اليكامع، 2/84البيت في الكتاب،  - (2)

مى حدكث األكؿ"، فالثَّاني )بتي( حادث سكاء أكاف عمى مف قاؿ: إف الشَّرط يعني: " أٌف حدكث الثَّاني متكقؼ ع
 األكؿ حادث أك ال.

 .2/578السيكطي، ىمع اليكامع، - (3)
 .1/82ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (4)
 .4/505حسف، عٌباس، النحك الكافي، - (5)
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مف شأنيا أف تككف متبعة شيئنا فشيئنا في أكؿ الكالـ،  الَّتيزيد فمنطمؽ، فكرىكا أف تككف الفاء 
 .  (1)فأخركىا إلى الخبر، فقالكا: أٌما زيد فمنطمؽ"

ف بدالن م -ميما يكف مف شيء –: فيرل أٌنو ال يمـز أف تقدر ق(761)ت:أٌما ابف ىشاـ 
أٌما، بؿ يجكز أف يقٌدر غيره مما يميؽ بالمحٌؿ، إذ التقدير ىنا ميما ذكرت، كعمى ذلؾ يتخٌرج 
ا فعالـه، بنصب كممة )العمـ كعالمنا( عمى تقدير: ميما ذكرت  ـى فىعىاًلـه، كأٌما ًعممن قكليـ: أٌما الًعٍم

 .(2)العمـ ففالف عالـ
 لدليؿ الفاء)كىك قرينة( كالتنكيع أك فيككف ا ،كيجكز حذفيا إذا تكفر دليؿ عمى الحذؼ 

ًثيىابىؾى  *فىكىبٍّْر  كىرىبَّؾى  نحك قكلو تعالى:} ،قبؿ األمر كالنيي الحذؼ(، كيكثر الٌسياؽالتفصيؿ )كىك   كى
ٍر  كىالرٍُّجزى  * فىطىيٍّْر   .(4){(3)فىاٍىجي

 قكلو: " سمعت أبا إسحاؽ يسأؿ عف معنى أٌما فقاؿ: ق(337)ت:كقد ركم عف الٌزٌجاج 
ا (5)أم: دع ما كٌنا فيو كخذ في شيء آخر" ،ىي لمخركج مف شيء إلى شيء ، كنرل ذلؾ كاضحن

 .(6)نجد االستئناؼ بقكلو: أٌما بعد ،المقدمة التحميدٌية هللفي الخطب بعد 
 اقتراف جكاب)أٌما( بالفاء:

كلو ، نحك ق(7)إلى أٌف أٌما شرطية بدليؿ لزـك الفاء في جكابيا ق(761)ت:ذىب ابف ىشاـ 
ؽُّ  أىنَّوي  فىيىٍعمىميكفى  آمىنيكا الًَّذيفى  فىأىمَّاتعالى: } بًّْيـٍ  ًمفٍ  اٍلحى ، كأكد ابف ىشاـ عمى أٌف الفاء ال تحذؼ (8){رى

 ، كقكؿ الحارث بف خالد المخزكمي:(9)إال لضركرة شعرية 
ـي           ككٌف سىٍيرنا في ًعراًض         المىكىًاكبً فأٌما الًقتىاؿي ال ًقتىاؿى لىدىٍيكي

(10) 

                                                           
د الرحمف بف ـ(، شرح المفصؿ المكسـك بالتخمير، تح: عب2000ىػ(،)617الخكارزمي، القاسـ بف الحسيف) - (1)

 .4/153سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، الرياض،
 .1/83ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (2)
 .5،4،3سكرة المٌدثر: - (3)
 .103سعداني، األخضر، نظاـ الجممة الشَّرطية في سكرة آؿ عمراف،ص - (4)
 .1/105الزجاج، إعراب القرآف كبانو، - (5)
ـ(، إعراب القرآف، تح: زىير غازم 1980ىػ(،)386ف محمد بف إسماعيؿ)ت:الٌنحاس، أبك جعفر أحمد ب - (6)

 .4/80زاىد،د.ط، دار إحياء التراث اإلسالمي، بغداد،
 .1/80ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (7)
 .26سكرة البقرة: - (8)
 .1/80ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (9)
. أبك حيَّاف، ارتشاؼ 2/71مقتضب، . المبرد،ال45البيت لحارث المخزكمي في ديكانو، ص - (10)

 . الشاىد فيو: حذؼ الفاء مف جكاب)أٌما(.1/328، ابف مالؾ، شرح التسييؿ،3/117الضرب،
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إذا  ،ركرة، القكؿ:" إٌف الفاء تحذؼ في سعة الكالـإلى الضَّ  ق(686)ت:كأضاؼ الرضي 
دَّتٍ  الًَّذيفى  فىأىمَّاكاف ىناؾ قكؿ محذكؼ يدؿ عمى محكٌيو، كقكلو تعالى: }  بىٍعدى  أىكىفىٍرتيـٍ  كيجيكىيييـٍ  اٍسكى

اًنكيـٍ  كؿ استغناء عنو بالمقكؿ فتبعتو الفاء في فحذؼ الق ،أكفرتـ :، األصؿ: فيقاؿ ليـ(1){ًإيمى
 .(2)الحذؼ

 كىذا  ،فيقاؿ ليـ: أكفرتـ :أمٍ  :" أكفرتـ :كيقكؿ اليمذاني: في إعرابو ليذه اآلية    
 .(3)المحذكؼ ىك جكاب )أٌما(، كاليمزة لمتكبيخ"

كأف الجكاب في  ،" أٌف الفاء ال تحذؼ في غير ضركرة أصالن  :كزعـ بعض المتأخريف 
فذكقكا العذاب، كاألصؿ فيقاؿ ليـ: ذكقكا، فحذؼ )القكؿ(، كانتقمت الفاء لممقكؿ كأٌف ما  اآلية
 .(4)ا اعتراض"ميبني

 كىناؾ عٌدة أمكر ال بد مف مراعاتيا عند استخداـ )أٌما( منيا:
 فمك قمت: "أٌما زيد طعامو فال تأكؿ" لـ يجز. ،ال يجكز أف يتقدـ الفاء أكثر مف اسـ كاحد .1
 ،فصؿ بيف )أٌما( كالفاء بجممة تامة، إاٌل إف كاف دعاء، بشرط أف يتقدـ الجممة فاصؿال ي .2

 نحك: )أٌما اليكـ رحمؾ اهلل فاألمر كذا(.
 .(5)يفصمكف بيف أٌما كالفاء بجزء مف الجكاب .3

 اآلتي:، نكردىا في الجدكؿ مٌرات أربع النَّقائضشعر ية في الشَّرطكقد كردت )أٌما( 

 يعر الشّ الشاىد  م
 

 الصفحة
ـي  1 مىػػػػػػػػػػػػػيًي  أٌمػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػبىاًبي فالعػػػػػػػػػػػػػذابي عى

 
بػػػػػػػػػػػاًت ًعنػػػػػػػػػػػدى ًقتػػػػػػػػػػػالي ػػػػػػػػػػػٍكتي لمنَّخى  كالمى

 
231 

 أٌمػػػػػػػػػػػػا البىعيػػػػػػػػػػػػػثي فىقىػػػػػػػػػػػػٍد تىبىػػػػػػػػػػػػػيَّفى أٌنػػػػػػػػػػػػػوي  2
  

ٍبػػػػػػػػده فىعىمَّػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػي البىعيػػػػػػػػًث تيمػػػػػػػػارم  عى
  

242 
ػػػػػػػميبىييـٍ  3  فأٌمػػػػػػػا النَّصػػػػػػػارىل العابًػػػػػػػدكفى صى

 
 فخػػػػػػػػػابكا كأٌمػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػممكفى فػػػػػػػػػأفمحكا

 
363 

ُـّ أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػىك  4  أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػاىميُّ فىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

يَّػػػػػػػػػػػػًة كيػػػػػػػػػػػػٌؿ كادم  عمػػػػػػػػػػػػى أحنػػػػػػػػػػػػاًء حى
 

2/341 
 

 

                                                           
 .106سكرة آؿ عمراف: - (1)
 .4/470الرضي، شرح الكافية،  - (2)
تح: محمد  ـ(، الفريد في إعراب القرآف المجيد،1991ىػ(،)643المنتخب، حسيف بف أبي العز اليمداني) - (3)

 . 1/614، 1حسف النمر كآخركف،ط
 .2/579السيكطي، ىمع اليكامع، - (4)
 .3/1305ابف مالؾ: تكضيح المقاصد، - (5)
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 كمَّما: .7

مركبة مف )كؿ( ك)ما(، فكؿ تفيد االستغراؽ، كما  ،أداة شرط غير جازمة، تفيد التكرار 
كأٌنو  ،فاإلتياف صمة لػ)ما( ،في ذلؾ: "كمما تأتيني آتيؾ" ق(180)ت:قاؿ سيبكيو ،مصدرية ظرفية

ا عمى الحيفقاؿ كؿ إت . كال يمييا إاٌل الفعؿ الماضي، كالعامؿ (1)يانؾ آتيؾ، ككمما تأتيني يقع أيضن
 فييا جكابيا.

: إٌف )ما( المصدرية ق(761)ت:كتبعو ابف ىشاـ ق(،745)ت:حيَّافكقاؿ عنيا أبك  
ـٌ احتيج إلى جممتيف بعدىا: إحداىما مترتبة  ،الظرفية في )كٌمما( ىي شرط مف حيث المعنى ث

 ، كفي ىذا إشارة إلى كظيفة التعميؽ فييا.(2)مى األخرلع

كاستند في ذلؾ عمى داللتيا؛ إذ إٌف  ،الشَّرطبأدكات  ق(686)ت:كقد شٌبييا الرضي     
 الشَّرط. زيادة عمى ذلؾ دخكليا عمى (3)الشَّرطفييا معنى العمكـ كاالستغراؽ الذم يالـز أدكات 

 .(4)كما في األداة )إٍف( -أك غير المقطكع بحصكلو ،-(كما في األداة )إذا -المقطكع بحصكلو

غير أٌنو لـ يشر إلى داللة التكرار في  ،في داللة )كٌمما( صحيح ق(686)ت:ككٌؿ ما قالو الرضي
إاٌل مما يمكف فيو  الشَّرط:" كال يمكف أف يككف فعؿ ق(745)ت:حيَّاف ي)كٌمما(، ك جاء في قكؿ أب

معناىا، كليس إلى داللة  ىراجع إل الٌسياؽ. كالتكرار في (5)كمتعٌمقيا"التكرار إذا كاف بعد )كٌمما( 
 :الشَّاعرالفعؿ عمى الٌتجدد، كما ذىب عبد القاىر الجرجاني، إلى ذلؾ في قكؿ 

ـي        أك كيٌممىا كىرىدىٍت عيكىاظى قبيمةه                 بىعىثيكا إلىيَّ عىًريفىييـ يتكسَّ
(6) 

                                                           
 .3/102سيبكيو، الكتاب، - (1)
 .1/267، ابف ىشاـ، مغني المبيب،1/90أبك حيَّاف، البحر المحيط، - (2)
 .3/197الرضي، شرح الكافية، - (3)
 .198-4/197السابؽ،  - (4)
ـ(، معترؾ األقراف في إعجاز 1988. السيكطي، جالؿ الديف)4/1889أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (5)

 .2/248، دار الكتب العممية، بيركت،1القرآف، ضبط كتصحيح: أحمد شمس الديف، ط
. كفيو 177-176، كدالئؿ اإلعجاز، ص127البيت لطريؼ بف تميـ العنبرم في األصمعيَّات،ص - (6)
 كيي)رسكليـ( بدالن مف )عريفيـ(، كعريفيـ تعني شريفيـ، كتكٌسـ: تثبَّت.ر 
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. بينما يرل الدكتكر إبراىيـ أنيس أٌف (1)لتجدد تظير مف الفعؿ )يتكٌسـ(حيث يرل بأٌف داللة ا
 .(2)جدد مستفاد مف )كٌمما(التَّ 

)متى(: ظرؼ يككف استفيامنا عف زماف، كيككف  :كقالكا ،ك)كٌمما( ،كقد فرقكا بيف )متى( 
. ك)متى( تقع عمى كرار، كأٌما )كٌمما(: تقع عمى الفعؿ. كالفعؿ جائزه تكرارهشرطنا؛ فال يقتضي التٌ 

 .  (3)كالٌزماف ال يقتضي الٌتكرار" ،الٌزماف

 إعراب )كمَّما(:

إٌف كممة )كٌؿ(  :النُّحاة. كيقكؿ (4)ناصب )كٌمما( ىك الفعؿ الذم ىك جكابيا في المعنى" 
)شيء(، :تعٌد نكرة بمعنى الَّتيكأٌنيا مضافة إلى كممة )ما( المصدرية؛ أك  ،فيو منصكبة باتفاؽ

 شيء )كقت( فكممة: )ما( ىنا محتممة لكجييف:كىذا ال

أحدىما: أف تككف حرفنا مصدرينا، كالجممة بعد ىذا الحرؼ المصدرم صمة لو؛ ال محٌؿ ليا مف 
ـٌ عيٌبرى عف معنى المصدر بكممتي ـٌ أينيبا عف الٌزماف، أم)ما( ك :اإلعراب... ث  : كٌؿ الفعؿ، ث

. :مثؿكقًت... كما أينيبى عنو المصدري الصريحي في  فكؽى الٌنجـً  جئتيؾى خى

: أف تككف )ما( اسـ نكرة بمعنى: )كقت(، فال تحتاج عمى ىذا إلى تقدير: )كقت(، كالجممة الثَّاني
 النَّاسبعده في محٌؿ جر صفة؛ فتحتاج إلى تقدير ضمير عائد منيا، أم: كٌؿ كقتو رأل 

 .(5)فيو..."

 

 

 
                                                           

 .177-176الجرجاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، - (1)
 .226، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ص8ـ(، مف أسرار العربية، ط2003إبراىيـ أنيس) - (2)
 .2/853مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط،  - (3)
 .1/171. ابف ىشاـ، مغني المبيب، 1/13العكبرم، التبياف في إعراب القرآف،  - (4)
 .2/294حسف، عٌباس، النحك الكافي،  - (5)
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 نكردىا في الجدكؿ التالي: ،مٌرات ثالث النَّقائضكقد كردت )كٌمما( شرطية في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
1 
 
 
 
 

بَّػػػػػػػػػًؾ كيمَّمػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػمكاًت رى  كعميػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػٍف صى
 

ػػػػػػػػػاركا جػػػػػػػػػيجي ميمىبَّػػػػػػػػػديفى كعى ػػػػػػػػػبى الحى  نىصى
 

2/216 
تىٍيفً  2  فكدَّعػػػػػػػػػػػكا، ،بػػػػػػػػػػػافى الخمػػػػػػػػػػػيطي بًػػػػػػػػػػػرامى

 
فىعػػػػػػػػػػػػػػػكا ًلبػػػػػػػػػػػػػػػيٌ   فو تىٍجػػػػػػػػػػػػػػػزىعي أك كمَّمػػػػػػػػػػػػػػػا رى

 
286 

ٍزدى  3  ؽى كيمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأال قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّحى اهللي الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
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310 
 

 :كيف .8

" ىي اسـ لتعميـ األحكاؿ، كتسمى ظرفنا؛ لتأكليا بعمى أم حاؿ، كالدليؿ اسميتيا جكاز  
السؤاؿ عف الحاؿ  كالمعنى األصمي لػ)كيؼ(، (1)االكتفاء بيا، مع صحة دخكليا عمى األفعاؿ"

كيؼ أنت ؟ كيؼ غرسؾ؟ فيي أكثر ما تككف  :قكلؾ كالييئة، أم عف الكيفية، كذلؾ نحك
استفيامنا
كال  الشَّرطيا تعمؽ بيف جممتيف في المعنى، كال تجـز فعؿ نٌ إحيث  ،ة، كقد تأتي شرطيَّ (2)

اـً كىٍيؼى يىشىاءي الى  ،كمنو قكلو تعالى:}(3)جكابو، حمالن عمى االستفياـ ـٍ ًفي اأٍلىٍرحى كّْريكي ىيكى الًَّذم ييصى
{ًإلىوى  ـي ًكي . كتقدير ذلؾ: عمى أم حاؿ يشاء تصكيركـ يصكركـ. كجاء في (4)ًإالَّ ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى

، كمفعكليا )يالمحيط البحر ... شاء(: محذكؼ ؛ لفيـ المعنى: )كيؼ( ىنا لمجزاء، كلكنيا ال تجـز
( منصكب بػ)يشاء(، كالمعنى ، أم حاؿ شاء أف يصكركـ صٌكركـ، كنصبو عمى الحاؿ :ك)كيؼى

" :كحذؼ فعؿ الجزاء ؛ لداللة ما قبمو عميو، نحك قكليـ . أٌما ابف عاشكر (5)أنت ظالـه إٍف فعمتى
( في ىذا المكضع  -بعدىا الَّتيكمتعٌمقاتيا: " كأٌما الجممة  ،فيقكؿ في الٌتحرير كالتٌننكير عف )كيؼى

مالزمة لإلضافة. فاألظير أف تعتبر مضافا إلييا اسـ كيؼ كيعتبر كيؼ مف األسماء ال -حينئذ
ـٌ يقكؿ متابعنا: كاألظير عندم  كجرل في كالـ بعض أىؿ العربية أف فتحة )كيؼ( فتحة بناء. ث

فيي معمكلة لو عمى الحالية أك  ،ا متصمة بالفعؿيا دائمن ألنٌ  ؛أف فتحة كيؼ فتحة نصب لزمتيا

                                                           
 .3/70ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (1)
 .4/442حسف، عٌباس،  - (2)
 .3/70ابف مالؾ، شرح التسييؿ، - (3)
 .6سكرة آؿ عمراف: - (4)
 .2/380حيط،أبك حيَّاف، البحر الم - (5)
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كيؼ يشاء يعرب نحكىا، فممالزمة ذلؾ الفتح إٌياىا أشبيت فتحة البناء، فكيؼ في قكلو ىنا 
إذ التقدير: حاؿ تصكير يشاؤىا كما قالو ابف ىشاـ في قكلو تعالى:  ،«ليصكركـ»مفعكالن مطمقا 

أف تككف شرطٌية، كالجكاب محذكؼ لداللة قكلو: « المغني»، كجٌكز صاحب (1)}كيؼ فعؿ ربؾ{
كيؼ شاء  : )لنَّاساكأما قكؿ  إال مقترنة بما. الشَّرطيا ال تأتي في ألنٌ  ؛يصكركـ عميو كىك بعيد

 .(2)جـز الفعؿ بعدىا قد عٌد لحننا عند جميكر أئمة العربية" ؾككذل ،حفه ( فم فعؿ

" كسألت الخميؿ عف قكلو: كيؼ تصنع أصنع. فقاؿ ىي مستكرىة فقاؿ: أٌما سيبكيو 
 .(3)كليست مف حركؼ الجزاء، كمخرجيا عمى الجزاء، ألٌف معناىا عمى أم  حاؿ تكف أكف"

،  ،غير الجازمة، فيجازل بيا معننى الشَّرطعمى اعتبارىا مف أدكات  حاةالنُّ فأكثر   ال عمالن
كيؼ  :المفظ  كالمعنى، تقكؿ: كيؼ تصنٍع أصنٍع، كال يجكز أف تقكؿ ككف فعمييا متفقيكيجب 

 .(4)تجمٍس أصنعٍ 

إاٌل ال يجازل بيا عندىـ ك  ،الجازمة الشَّرطكذىب الككفيكف بأٌنو يجازل بيا كباقي أدكات  
 . (5)كلكؿ منيما أدٌلتو ،يا أشبيت كممات المجازاة في االستفياـ، كأبى البصريكف ذلؾألنٌ  ؛مع )ما(

 .النَّقائضكلـ ترد )كيؼ( شرطية في شعر 

 

 

 

 
                                                           

 .6سكرة الفجر: - (1)
تحرير »ـ(، التحرير كالتنكير 1984ىػ(،)1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر)ت: - (2)

. ابف 3/152،د.ط، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،«المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
 .271ىشاـ، مغني المبيب،ص

 .3/60سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .2/550السيكطي، ىمع اليكامع،  - (4)
 .3/1583. ابف مالؾ، شرح الكافية،2/643األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ،  - (5)
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 .النَّقائضالجازمة في شعر  الشَّرطوجوابو مع أدوات  الشَّرطالمبحث األول: صور فعل 

 .النَّقائضغير الجازمة في شعر  الشَّرطوجوابو مع أدوات  الشَّرطصور فعل  :الثَّانيالمبحث 
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 .النَّقائضالجازمة في شعر  الشَّرطوجوابو مع أدوات  الشَّرطالمبحث األول: صور فعل 

اءت ىذه العناية بحسب ما ، كجالشَّرطية ألسمكب الشَّكمبعرض التراكيب  النُّحاةاعتنى 
، كىما:)فعؿ  ،ي، مف طرفيف خاضعيف لعمؿ الجـز لفظناالشَّرطيقتضيو األسمكب  ، الشَّرطأك محالن

، فكاف اىتماميـ منصبنا نحك ىذيف الفعميف بخاصة، كعمى كيفية كركدىما في (1)(الشَّرطكجكاب 
 ،يقة أٌنيـ يتعاممكف مع جمؿا عف حقحيَّانأ النُّحاةي، كمف أجؿ ذلؾ يغفؿ الشَّرطالتركيب 

 .(2)فيتعاممكف مع أفعاؿ

كر الَّتي تأتي عمييا  ق(471)ت:الجرجاني أكرد األفعاؿ حيث يقكؿ:" كاعمـ أفَّ الجزاء الصَّ
 :(3)إذا كاف فعالن لـ يخؿي مف ثالثة أكجو"

م ىك الشَّرط، فميس في ذا إاٌل جـز األكؿ الَّذ،ماضينا الثَّانيك  ،أف يككف األكؿ مضارعنا لفظنا .1
بقاء الثَّاني عمى سىٍمًت الماضي.    كا 

ٌنما يقصد االحتماؿ الَّذم يككف الفعؿ ا مضارعيفأف يككن .2  ، كال يقصد بيما المجزكميف كا 
، كال يجكز ىذا (4)عمى التقديـ كالتأخير عند سيبكيو الٌشعرمرفكعنا، كيككف ضركرة في  الثَّاني

لؾ بقكلو: " ألجؿ أٌنؾ إذا نكيت بو التقديـ احتجت أف تضمر . كعمؿ لذالٌشعراالحتماؿ في غير 
ذا أمكنؾ جـز ىذا الذم كقع بعد الجزاء كاف تقديرؾ  ،نحك: أضربؾ إٍف تضربني أضربؾ ،جكابنا كا 

ا مف الحكمة ضمار جكاب آخر خركجن فال يجكز حيث ال يضطر إليو تصحيح كزف  ،فيو التقديـ كا 
قامة قافية".  كا 

كالرفع ألفَّ  ،فيجكز في المضارع الرفع كالجـز ،مضارعنا كالجكابماضينا  رطالشَّ أف يككف  .3
مؿ  الٌشرطالجزاء تابع لمشرط فممَّا لـ يظير الجـز في  ، فيك  الجكابألنو ماضو حي عميو فمـ يجـز

. في المعنى،مجزـك ك  في المفظمرفكع   أٌما الجـز فألفَّ األصؿ أٍف ييجـز

 
                                                           

كليست األفعاؿ فقط ما تتعامؿ مع التراكيب الشَّرطية، فالجمؿ ليا طرؼ رئيس في تككيف التراكيب  - (1)
الشَّرط. كلكف عناية النحكييف بقضية العمؿ صرفت اىتماميـ إلى ىذه األفعاؿ،  الشَّرطية، كال سٌيما جكاب

ـ(، تراكيب األسمكب 2011كجعمتيـ يقيمكف عمى أساسيا التراكيب األساسية في الشَّرط. حميدم، كريـ حمزة)
 . 47الشَّرطي في نيج البالغة، رسالة ماجستير، جامعة بابؿ، العراؽ،ص

 ..139، الجممة الشَّرطية عند العرب،صأبك أكس، الٌشمساف- (2)
 .1104-1103-2/1102الجرجاني، المقتصد، - (3)
 .3/92سيبكيو، الكتاب،  - (4)
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 : فالَّتيكقد أغفؿ الجرجاني ح

كىك لـ يذكر سبب  ،ة: إذا كانا ماضييفالثَّانياألكلى: إذا كاف الفعالف مضارعيف مجزكميف، ك 
ية، الشَّرطإغفالو، كلكنا نرجع ذلؾ إلى كضكح الحكـ فييما، فاألكلى الحالة األساسية لمجممة 

، أٌما  نَّما ىما في محؿ جـزالثَّانيكالحكـ فييا الجـز  . (1)ة فال يظير الجـز كا 

األقٌؿ جكدة  إلىاألجكد  الٌصكر اٌلتي يأتي عمييا فعؿ الٌشرط كجكابو مفالرضي ب كرتٌ 
 :(2)عمى الٌنحك اآلتي

 .، تطبيقنا لمَّفظ بالمعنىاألجكد ككنيما مضارعيف .1

َـّ ككنيما ماضييف لفظنا المعننى .2  معننى. الشَّرطلفظنا كجكاب  الشَّرطأك فعؿ  ،ث

ٍف تخالفا ماضينا كمضارعن  .3  ماضينا كالجزاء مضارعنا. الشَّرطا فاألكلى ككف كا 

 كعكسو أضعؼ الكجكه. .4

 :(3)كيككف الحكـ مف ناحية الجـز عمى النحك اآلتي 

 إٍف كانا مضارعيف فيما مجزكماف. .1

ٍف كاف  .2  .الٌشعر، كىذا مقصكر عمى مرفكعنا فيك عمى التقديـ كالتأخير الثَّانيكا 

.إٍف كانا ماضييف فيما مبنيَّ  .3  اف في محؿ جـز

. الثَّانيإف كاف األكؿ مضارعنا ك  .4  ماضينا فاألكؿ مجزـك

أكثر، كعند  الثَّانيك  ،الرفع كالجـز :كجياف الثَّانيمضارعنا ففي  الثَّانيإٍف كاف األكؿ ماضينا ك  .5
 كالكجياف أمَّا الرفع فمكجييف إٌما التقديـ أك الفاء، ،الككفييف يجب الرفع ؛ ألفَّ الجـز عمى الجكار

فاألكلى القكؿ بتغير عمؿ )إٍف( كضعفيا عف العمؿ في ىذه الصكرة لحيمكلة  ،لمضركرة في الٌرفع
 الماضي بينيما.

ترد  الَّتيية الشَّرطي، كحدَّدكا معظـ األنماط الشَّرطركيب حكيكف طبيعة التَّ ؼ النَّ كقد عرَّ  
  الشَّرطكلـ يقتصر اىتماميـ عمى  ،ليا كمثَّمكا -فقط  الٌشعرترد في  الَّتي -في الكالـ  كحتى 

                                                           
 .145-144الشَّمساف، أبك أكس، الجممة الشَّرطية عند النُّحاة العرب،ص - (1)
 .4/106الرضي، شرح الكافية، - (2)
 .145ممة الشَّرطيَّة عند الٌنحاة العرب، ص، الٌشمساف، أبك أكس، الج108-4/107السابؽ، - (3)
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 الثَّانيكأشاركا إلى أٌنو يمكف أف يككف األكؿ ماضينا ك  ،إذا كاف طرفاه فعميف مضارعيف مجزكميف
، إف  ـٍ ـٍ أق ا ثـٌ ماضييف بػ)لـ(، أك بدكنيما، أك أحدىما بػ)لـ( كاآلخر بدكنيا، مثؿ: إٍف يق مضارعن

، إٍف ق ـٍ ، إٍف قمتي لـ أق ـٍ ، فيذه قمتى أق ـٍ قمتي ، إٍف لـ تق ـٍ ـٍ لـ أق ، إٍف تق ـٍ ـٍ لـ أق ، إٍف لـ تق متى قمتي
ـٍ  الثَّانيكالتاسع أف يككف األكؿ مضارعنا ك  ،تراكيب ثمانية تجكز في الكالـ ماضينا نحك: إف تق

، كال يجكز ذلؾ إاٌل في   .(1)كأجازه الفرَّاء الٌشعرقمتي

الجاـز في  الشَّرطجاء عمييا أسمكب  لَّتياكسكؼ نتناكؿ في ىذا المبحث جميع الصكر   
 .النَّقائضشعر 

(.الشَّرطأواًل: األنماط   ية باألدة: )إن 

 النمط األٌكؿ: 

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  (: الشَّرط)فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

عشر مٌرة، نكردىا في الجدكؿ  ثالث النَّقائضألداة )إٍف( في شعر ارة مع كقد كردت ىذه الصك 
 :اآلتي

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى أفَّ ًكٍردىىػػػػػػػػا 1  سػػػػػػػػأحمدي يىٍربكعن

 
ٍف ذادى حكَّمػػػػػػػػا  إذا ًذيػػػػػػػػدى لػػػػػػػػـ ييحػػػػػػػػبٍس كا 

 
1/52 

 إذا زرتيػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػاؿى الرَّقيبػػػػػػػػػاًف دكنىيػػػػػػػػػا 2
 

ٍف ًغٍبتي شىؼَّ الٌنٍفسى عنيا ىيمك   85 ميياكا 
ٍف نىًقػػػػػػػػػػػػػػدىٍت يػػػػػػػػػػػػػػداهي فىػػػػػػػػػػػػػػزىؿَّ عنيػػػػػػػػػػػػػػا 3  كا 

 
 أىطىػػػػػػػػػػػػػػػاؼى بػػػػػػػػػػػػػػػو عطيَّػػػػػػػػػػػػػػػةي فاسػػػػػػػػػػػػػػػتدارا

 
191 

 لػػػػػػػػػػػػػػػوي ديٍىًديَّػػػػػػػػػػػػػػػةه إٍف خػػػػػػػػػػػػػػػاؼ شػػػػػػػػػػػػػػػيئنا 4
 

زىىػػػػػػػػػػػػا احتقػػػػػػػػػػػػارا عػػػػػػػػػػػػالًف أٍحرى  مػػػػػػػػػػػف الجى
 

191 
 فػػػػػػػػػػػإٍف تقعػػػػػػػػػػػدكا تقعػػػػػػػػػػػدي ًلئػػػػػػػػػػػاـه أذلَّػػػػػػػػػػػةه  5

 
ػػػػػػػػػدنا ٍف عػػػػػػػػػدتـ عي  ًببػػػػػػػػػيضو صػػػػػػػػػكارـً  كا 

 
270 

مػػػػػػػػػػػػػػػػكـى إلػػػػػػػػػػػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  6  يىػػػػػػػػػػػػػػػػريدُّفى الحي
 

فٍ  ـٍ كيًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػغابا كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغٍبتىيي  شى
 

333 
 فكيػػػػؿه ليػػػػا مػػػػف مبتغػػػػي الػػػػزَّادى عنػػػػدىا 7

 
ػػػػٍت حكلىػػػػوي الٌرجػػػػؿى كاليػػػػدا ٍف شػػػػاءى أٍرخى  كا 

 
353 

8 
ٍف نىبَّيىػػػػػػػػػػػػػٍتييفَّ الكىالئػػػػػػػػػػػػػدي بعػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا    كا 

ػػػػػٍكفى ًبقيٍضػػػػػباًف األىراًؾ  نىػػػػػى الَّتػػػػػيدىعى  جى
           

ػػػؼي  ػػػيًؼ أٍك كػػػادى يىٍنصي ػػػعَّدى يػػػكـي الصَّ  تصى
فػػػػػكاليػػػػػ ـى عىرَّ  ا الٌرٍكػػػػػبي ًمػػػػػٍف نىٍعمػػػػػافى أيَّػػػػػا
 

2/6 

                                                           
 .4/1278.المرادم، تكضيح المقاصد، 4/1886أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (1)
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ػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػربنا ًرقػػػػػػػػػابىييـٍ  9 ٍف نكثػػػػػػػػػكا يكمن  كا 
 

تػػػػػػػألَّؼي   عمػػػػػػػى الػػػػػػػٌديًف حتَّػػػػػػػى ييقبػػػػػػػؿى المي
 

22 
قػػػػاًش كجػػػػدتني 10 ٍف حػػػػؿَّ بيتػػػػي فػػػػي رى  كا 

 
ػػػػػػػٍكـً ًعػػػػػػػز  قيمػػػػػػػاًقـً   إلػػػػػػػى تيػػػػػػػٍذرىءو ًمػػػػػػػٍف حى

1 
153 

ػػػػػػػػدًَّت  11 ٍف عي ػػػػػػػػا األيَّػػػػػػػػاـكا  ٍيػػػػػػػػتى دىاًرمن  أٍخزى
 

ـي دارـً ك   تيٍخًزيػػػػػػػؾى يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى القىػػػػػػػٍيًف أٌيػػػػػػػا
 

158 
ػػػػػػػػػػيدكا كىفىػػػػػػػػػػٍكني 12 ـي الحػػػػػػػػػػٌي إٍف شى  ًكػػػػػػػػػػرا

 
صػػػػػػػػػػػػػػاًتي فظػػػػػػػػػػػػػػكا كى ـٍ حى ٍف كصػػػػػػػػػػػػػػيتييي  كا 

 
166 

ػػػػػػػػاللىةو  13 ٍف فىػػػػػػػػتىفى الٌشػػػػػػػػيطافى أىٍىػػػػػػػػؿى ضى  كا 
 

ًميمييػػػػا غيػػػػري بػػػػػاردً  ٍربنػػػػا حى  لىقيػػػػكا ًمٍنػػػػؾى حى
 

304 
 

 جـز ؛ ألنيا أفعاؿ ماضية. كجكابو في األمثمة الٌسابقة في محؿ الشَّرطفعؿ 

 )جممة فعمية فعميا فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 :كقد كردت ىذه الصكرة مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 كلمقػػػػػػػػػػػػيف كالخنزيػػػػػػػػػػػػًر مٌنػػػػػػػػػػػػي بىدييػػػػػػػػػػػػةه  1

 
ٍنػػػػػػتي لمعىػػػػػػٍكًد أ ٍف عػػػػػػاكدتني كي  حمػػػػػػداكا 

 
1/349 

 فػػػػػػإٍف شػػػػػػئتي كػػػػػػاف اليىشػػػػػػكيًرٌيكفى بيننػػػػػػا 2
 

 بالفريضػػػػػػػػػػػػًة عًمػػػػػػػػػػػػـً  ،بحكػػػػػػػػػػػػـً كػػػػػػػػػػػػريـو 
 

2/157 

 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاستفياـ + األداة + فعؿ  .3

 :مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتيكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ًضػػػػٍبتيـٍ أإٍف سيػػػػ 1  بَّ قىػػػػيفه كابػػػػف قػػػػيفو غى

 
 أبيػػػػػػػػػػدىؿى يػػػػػػػػػػا أفنػػػػػػػػػػاءى سػػػػػػػػػػعدو ًلبىٍيػػػػػػػػػػدىؿً 

 
1/117 

، مثػػػؿي فكارسػػػي 2 ػػػٍف لىػػػؾى إٍف عػػػدٍَّدتى  فىمى
 

ًميَّ بػػػػفى خالػػػػدً  ػػػػا كالحٍضػػػػرى كىمن ٍكا حى ػػػػكى  حى
2 

2/306 

 

 : الثَّانيالنمط 

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )جممة طمبية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 )جممة طمبية " أمر"(: الشَّرط( + جكاب تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرطفعؿ األداة +  .1
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 :ىا في الجدكؿ اآلتينكرد ،النَّقائضفي شعر أربع مرَّات كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبينا فىًنٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  1 ٍف ال قىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ضى  كا 

 
 فكػػػػػػػػػػػػػػؿُّ رجػػػػػػػػػػػػػػاًليـ ًرٍخػػػػػػػػػػػػػػكي الًحتػػػػػػػػػػػػػػارً 

 
1/183 

 إٍف حركتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػامرٌم يقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  2
 

 دعنػػػػػػػػػي فمػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػيَّ غيػػػػػػػػػري إزارم
 

240 
نػػػػػػػا 3 ػػػػػػػٍيدىةى ًعزَّ ٍمػػػػػػػتي عبػػػػػػػدى بىنًػػػػػػػي أيسى  إٍف ري

 
 فانقػػػػػػػػػػػػػٍؿ مناكػػػػػػػػػػػػػبى يىػػػػػػػػػػػػػٍذبؿو كًذقػػػػػػػػػػػػػافً 

 
2/245 

نَّػػػػػػػػػا 4 ٍضػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػأٍغًف عى  فقػػػػػػػػػالكا: إٍف عىرى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػرى راًقئىػػػػػػػػػػػػػػًة الٌسػػػػػػػػػػػػػػجاـً   ديمكعن
 

316 
 

ير كالتقدجاءت الفاء الٌرابط مقٌدرة،  الثَّانيلبيت أٌما ا ،جممة اسمية جاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألنَّو
 .يفدعنً  :الشَّرطفي جكاب 

 )جممة طمبية" أمر"(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  خمس مٌراتكردت ىذه الصكرة كقد 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػافػػػػػػإٍف كي  1  ٍنػػػػػػتى ترجػػػػػػك أف تيػػػػػػكاًزفى داًرمن

 
ػػػنن  ـٍ حىضى  ا فػػػانظر متػػػى أنػػػتى ناًقميػػػوٍ فىػػػري

 
2/44 

 إٍف كنػػػػتى طالبنػػػػا ،تىعػػػػاطى مكػػػػافى الػػػػنَّجـً  2
 

 فػػػػانظر متػػػػى أنػػػػت ناًئميػػػػوٍ  ،بىنػػػػي داًرـو 
 

63 
نػػػػا 3 ـى ًعزَّ  فػػػػإٍف كنػػػػت يػػػػا بػػػػف القىػػػػيًف رائًػػػػ

 
ػػػننا فػػػانظر متػػػى أنػػػت ناًقميػػػوٍ  ـٍ حىضى  فىػػػري

 
79 

ٍحًمميػػػػػػػوي إٍف كػػػػػػػاف أ 4  ٍنفيػػػػػػػؾى قػػػػػػػد أعيػػػػػػػاؾى مى
 

َـّ اخطيػػػٍب إلػػػى ًزيػػػؽً   فاركػػػٍب أتانىػػػؾى ثيػػػ
 

195 
 إٍف كػػػػاف قػػػػد أعيػػػػاًؾ نىٍقػػػػضي قىصػػػػائدم  5

 
ػػػػػػػعي   فػػػػػػػانظر جريػػػػػػػري إذا تالقػػػػػػػي المىٍجمى

 
285 

 مقترننا بالفاء ؛ ألٌنو جممة طمبية أفادت معنى األمر. الشَّرطجاء جكاب 
 )جممة طمبية بصيغة النيي(. الشَّرط( + جكاب )فعؿ ماضو ناسخ الشَّرطاألداة + فعؿ  .3

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
فإٍف كنتما قٍد ًىٍجتيماني عميكما       فال تجزعا كاستسمعا لمميراًجـً              

(1) 
 

                                                           
 .2/125السابؽ،  - (1)



 ىىىىىىى            
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  النمط الثالث: 

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )فعؿ مضارع(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 )فعؿ مضارع منفي بػ "لـ"(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطفعؿ  .1

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ًكسىٍت أثمانيا لـ ييماكسً   ٍف كي  (1)حكاىا امرءه سىيؿه إذا ىك باعيا          كا 

 ضارع منفي بػ "لـ"(.)فعؿ م الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطفعؿ  .2

  :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

، إالَّ لئيمنا أكاًئميوٍ            ا ليـٍ أال تدَّعي إٍف كاف قكمؾ لـ تىًجٍد         كريمن
(2) 

 النمط الرابع:

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )جممة اسمية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

)جممة اسمية مسبكقة  الشَّرط( + جكاب مبني لممجيكؿ )فعؿ ماضو  رطالشَّ األداة + فعؿ  .1
 بالفاء(.

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ـي           إٍف عيدَّ ليؤـه فسميطه أىألـي         ٍرزةى شيخه ًمزجى إفَّ أبا حى
(3) .  

 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء

( + جكاب  الشَّرطة + فعؿ األدا .2  )جممة اسمية مسبكقة بػ"إٌف"(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ةه     فإٍف عىرٍضتى فإنني ال أباليا  (4)فىأنت أبي ما لـ تكف لي حاجى

                                                           
 1/25السابؽ،  - (1)
 .2/62السابؽ،  - (2)
 .1/27السابؽ، - (3)
 .1/131السابؽ،  - (4)
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 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء

( + جكاب ) الشَّرطاألداة + فعؿ  .3  (.)جممة اسمية مقترنة بال الٌنافية الشَّرطفعؿ ماضو

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

نى     فال ىك ممَّا ييٍنًطؼي الجارى ييٍنطىؼي   ٍف جى ترل جارنا فينا ييجيري كا 
(1) 

 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء

 النمط الخامس: 

 )فعؿ مضارع (. الشَّرط)فعؿ مضارع ( + جكاب  الشَّرطعؿ األداة + ف
 )فعؿ مضارع مثبت (. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 :اآلتينكردىا في الجدكؿ  ،النَّقائضفي شعر أربع مٌرات   كقد كردت ىذه الصكرة
 يالّشعر الشاىد  م

 
 الصفحة

1 
ك  ـى فػػػػػػػإٍف ييٍسػػػػػػػػًمـً اهلل الرَّ ػػػػػػػػحى اًسػػػػػػػػ  بالضُّ

 تيبىمػػػػػػػػٍغ بىنػػػػػػػػي نىٍبيػػػػػػػػافى ًمٌنػػػػػػػػي قصػػػػػػػػائدنا
 

ػػػػػػػػػػػرُّ القىػػػػػػػػػػػكاًفي ييتىػػػػػػػػػػػًدم كيجػػػػػػػػػػػكري   كمى
 تىطػػػػػػػػالعى ًمػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػممى كىيػػػػػػػػٌف كعػػػػػػػػكري 

 

1/30 

 ًلئػػػػػػػػػػػػاـه أذلَّػػػػػػػػػػػػةه  فػػػػػػػػػػػإٍف تقعػػػػػػػػػػػػدكا تقعػػػػػػػػػػػدي  2
 

ػػػػػػػػدنا ًببػػػػػػػػيضو صػػػػػػػػكارـً  ٍف عػػػػػػػػدتـ عي  كا 
 

270 
ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػوي  3  بمػػػػػػػػػػػػػػػكجو كالجبػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ فػػػػػػػػػػػػػػػإٍف تىري

 
ن ـٌ يىػػػػػػػػػػػػرـٍ بػػػػػػػػػػػػؾى الجى  ابػػػػػػػػػػػػاتيٍغػػػػػػػػػػػػرٍَّؽ ثيػػػػػػػػػػػػ

 
323 

ػػػػممى الًجػػػفُّ يستأنسػػػػكا بيػػػػا 4  فػػػإٍف يىػػػػرى سى
 

فٍ   يىػػػػرى سػػػػممى راًىػػػػبي الطُّػػػػكًر ينػػػػزؿً  كا 
 

2/116 
 )فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 :مٌرة كاحدةكقد كردت ىذه الصكرة 
ٍف تىسىيٍَّؿ                (2)ًبغىٍكًر األرض تيٍنتىيىًب انتيابا  أعيزُّؾى بالحجاًز كا 

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3
 
 
 
 

                                                           
 .2/14السابؽ،  - (1)
 .1/323السابؽ، - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 :، نكردىما في الجدكؿ اآلتيمرَّتيف النَّقائضلصكرة في شعر كقد كردت ىذه ا
 يالّشعر الشاىد  م

 
 الصفحة

1 
ػػػػممى الًجػػػفُّ يستأنسػػػػكا بيػػػػا  فػػػإٍف يىػػػػرى سى
 ًمػػفى البػػيًض لػػـ تىٍظعىػػٍف بعيػػدنا كلػػـ تىطػػأٍ 

 

ٍف يىػػػػرى سػػػػممى راًىػػػػبي الطُّػػػػكًر ينػػػػزؿً   كا 
ػػػػػؿو   عمػػػػػى األرًض إاٌل ًنيػػػػػرى ًمػػػػػرطو ميرىحَّ

 

2/116 

تي 2 ٍرتي أىٍىمىػػػػػػػًؾ لػػػػػػػـ يبػػػػػػػالكا حػػػػػػػاجى  إٍف زي
     

ػػػػػػػػػػػػػػػفَّتىي ًىٍجرىانًػػػػػػػػػػػػػػػي رتيػػػػػػػػػػػػػػػًؾ شى ذا ىىجى  كا 
 

2/241 
 )فعؿ مضارع منفي بال(. الشَّرط+ جكاب )فعؿ مضارع(  الشَّرطإٍف مدغمة بال + فعؿ  .4

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

كاًلبً   فإاٌل تعكدكا ال تجيئكا كمنكـي     لوي ًمٍسمىعه غيري القيركح الجى
(1) 

 )فعؿ مضارع منفي بال(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .5

 :مٌرة كاحدة النَّقائضرة في شعر دت ىذه الصك كقد كر 

ٍف تىٍبًؾ ال تترٍؾ ًبعٍيًنؾى مىٍدمىعا   (2)كتبكي عمى ما فاتى قمبؾى داًرما      كا 

 النمط السادس: 

 )جممة اسمية(. الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ 

 (.قترنة بالفاءم )جممة اسمية الشَّرط( + جكاب مثبت )فعؿ مضارعالشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 :ا في الجدكؿ اآلتينكردى ،النَّقائضفي شعر مٌرات  أربع ه الصكرة كقد كردت ىذ

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػيّّ ًمٍثػػػؿي ميػػػتو فػػػإٍف يىًحػػػفٍ  1 ػػػا كىػػػك حى  دىعى

 
ػػػػػػػػػناىا فػػػػػػػػػي السَّػػػػػػػػػماًء يطيػػػػػػػػػري   فيػػػػػػػػػذا سى

 
1/32 

ٍقعىػػػػػدنا 2 ٍف يىٍمػػػػػؽى مي ػػػػػٍف القػػػػػى، كا   كيرضػػػػػعي مى
  

 رزدؽي سػػػػػػػػػػػػاًئميوٍ يقػػػػػػػػػػػكدي بػػػػػػػػػػػأعمى فػػػػػػػػػػػالف
 

101 
ميقػػػػػػةه  فػػػػػػإٍف تقصػػػػػػدم فالقصػػػػػػدي  3  مٌنػػػػػػي خى

 
ػػػػػػػكامىحً  ـى الجى ٍف تجمحػػػػػػػي تىٍمقىػػػػػػػٍي ًلجػػػػػػػا  كا 

 
207 

4 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي آًؿ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو           ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًعٍمجى  إٍف تىٍفرى

ػػػػػػػػػػػػرِّا ػػػػػػػػػػػػٍيشي أبيػػػػػػػػػػػػؾى مي ا كػػػػػػػػػػػػاف عى  فىًقػػػػػػػػػػػػدىمن
 

قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابي   كييٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكٍزؾى الميرى
 يعػػػػػػػػػػػػػػػيشي بمػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػيشي الًكػػػػػػػػػػػػػػػالبي 

 

209 

                                                           
 .2/193السابؽ،  - (1)
 .2/205السابؽ، - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 ألٌنو جممة اسمية. ؛مقترننا بالفاءجاء الجكاب 

مقترنة مسبكقة بإٌف )جممة اسمية  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ  .2
 بالفاء(.

 :خمس مٌرات، نكردىا في الجدكؿ اآلتي النَّقائضذه الصكرة في شعر كقد كردت ى
 يالّشعر الشاىد  م

 
 الصفحة

تػػػػػػػػيفػػػػػػػػإفَّ أرك  ،فػػػػػػػػإٍف تيػػػػػػػػدمكا دارم 1  مى
 

ػػػػػػًة ناًئميػػػػػػٍو  ػػػػػػبه ال ابػػػػػػفي المىراغى سى  ليػػػػػػا حى
 

2/58 
 فػػػػػػػػػػػػػإنَّكـٍ  ،فػػػػػػػػػػػػػإٍف تػػػػػػػػػػػػػدعكا لمزَّبرقػػػػػػػػػػػػػافً  2

 
 بىنػػػػػك ًبٍنػػػػػًت قىػػػػػٍيفو ذم عػػػػػالكًة كًمٍرجػػػػػؿً 

 
117 

ٍف تيػػػػػػػػػػػػػػػجي آؿ الٌزبرقػػػػػػػػػػػػػػػافً  3  فإنَّمػػػػػػػػػػػػػػػا ،كا 
 

َـّ ًمػػػػػٍف ىىٍضػػػػػًب  ػػػػػٍكتى الطٌػػػػػكاًؿ الشيػػػػػ ىىجى
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذبيؿً 

 

121 
 إٍف تىػػػػػػػػػؾي كىمبنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف كميػػػػػػػػػبو فػػػػػػػػػإنَّني 4

 
 مػػػػػػػف الػػػػػػػٌداًرًمٌييف الطٌػػػػػػػكاًؿ الشَّقاًشػػػػػػػؽً 

 
173 

ٍرفى أك يىٍيػػػػػػػػػػػػزىأفى مٌنػػػػػػػػػػػػي 5  فػػػػػػػػػػػػإٍف يىٍسػػػػػػػػػػػػخى
                 

ٍنػػػػػػػػػػػػتي ًمٍرقىػػػػػػػػػػػػاصى الًخػػػػػػػػػػػػداـً   فػػػػػػػػػػػػإٌني كي
 

319 
 

 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء
 الٌنمط الٌسابع:
 ية(.)جممة طمب الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 كجاء ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي:
 )جممة طمبية " بصيغة األمر"(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 ىي:  مٌرة كاحدة النَّقائضكردت ىذه الٌصكرة في شعر 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٍف تيٍبًمٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ أٍربىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاتي 

ٌيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ،فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مى  فىحى
 

 ٍرًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً ًبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو نى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـً   (1)كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًبًتٍنضى

 ألٌنو جممة أفادت معنى األمر. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء 
 :النمط الثٌامف

(. الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )فعؿ ماضو
 .)فعؿ ماضو تاـ( الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الٌصكرة في شعر 
 (2)فإٍف يىٍدعيني باسمي البىعيثي فمـ يىجٍد    لئيمنا كفى في الحرًب ما كاف جاًنيا         

                                                           
 .2/320الٌسابؽ،  - (1)
 .1/126السابؽ،  - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

" كىك ماضي  )فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2
 (.في أسمكب القصر منفي بال المعنى"

 :مٌرة كاحدة النَّقائضلصكرة في شعر كردت ىذه اكقد 

 (1)فإٍف تىؾي قيسه في قيتيبة أيٍغًضبىٍت     فال عطسىٍت إاٌل بأجدًع راًغـً  

 (.)فعؿ ماضو مسبكؽ بقد الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3

 :مٌرة كاحدة النَّقائضردت ىذه الصكرة في شعر كقد ك 

ًزيىٍت قيسه كذىؿَّ نصيرهىا فإٍف تىؾي   ٍتؾى ًلنىٍصرىا            فقد خى  (2)قىيسه قىدَّمى

 بالفاء ؛ ألٌنو سبؽ بقد. الشَّرطكقد اقترف جكاب 

 (.منفي بما )فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .4

 :مٌرة كاحدة النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

ؾي عامره أٍثرىٍت كطابت             فما أٍثرىل أبكؾى كما أطابافإٍف تى  
(3) 

 (.ما)فعؿ ماضو مسبكؽ بربٌ  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .5

 :مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػثي فربَّمػػػػػػػػاإٍف تىٍكػػػػػػػػًؼ  1  أمَّ

           
ػػػػػػػدىرىٍت كمػػػػػػػرَّف بىٍظًرىػػػػػػػا اإلصػػػػػػػداري   صى

 
2/225 

بىمػػػػػػػػا                2  فػػػػػػػػإٍف يىػػػػػػػػؾي قىٍيػػػػػػػػًدم رىدَّ ىىٌمػػػػػػػػي فري
 

تىناكلػػػػػػػػػػػػػػػػتي أطػػػػػػػػػػػػػػػػراؼى                
 الييمكـً األبىاًعدً 

 تىناكلػػػػػػػػتي أطػػػػػػػػراؼى الييمػػػػػػػػكـً األبىاًعػػػػػػػػدً 

 

2/300 

 :التٌاسعالٌنمط 

 مط عمى صكرة كاحدة كىي:كجاء ىذا النٌ 

المقترنة  بما )شبو جممة مسبكقة الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 
 بالفاء(.

                                                           
 .1/270الٌسابؽ،  (1)
 .1/382الٌسابؽ، - (2)
 .1/336الٌسابؽ،  - (3)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

فإٍف يىؾي قيًدم كاف نىٍذرنا نىذىٍرتيوي     فما بي عف أٍحساًب قكًمي مف شيٍغؿً  
(1) 

 :اشرالعالٌنمط 

 صكر: عمى أربع النَّقائضكجاء في شعر  ،الشَّرطاالسـ عمى فعؿ تقديـ 

( المتقدـ )اسـ + فعؿ( + جكاب القسـ+األداة +  المكطئة لمقسـ الالـ قسـ +  .1 +  )فعؿ ماضو
  .محذكؼ الشَّرطجكاب 

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ٍت أيكرىىا     جريرنا كأعطتوي زييكؼى الدَّراىـلعمرم لئٍف قيسه أمىصَّ         
(2) 

) جممة فعمية فعميا فعؿ  المتقدـ )اسـ + فعؿ( + جكاب القسـ+األداة +  المكطئة لمقسـ الالـ .2
  .محذكؼ الشَّرط+ جكاب  ماضو منفي بما(

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

راى  ُـّ غىيالفى استحؿَّ حى يَّقا         ميالئٍف أ  (3)ًحماري الغىضا مف تىفىًؿ ما كاف رى

  (مقترنة بالفاء )جممة طمبية"أمر" الشَّرط( + جكاب األداة + المتقدـ )ضمير منفصؿ+ فعؿ .3

 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (4) الذم ريٍمتى فافعؿً فراقنا لوي إالٌ       كلـ تجدٍ  ،فإٍف ىـ أبىٍكا أٍف يقبمكهي            

 )فعؿ مضارع(. الشَّرطاألداة + المتقدـ )اسـ + فعؿ( + جكاب  .4

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي: 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرطاألداة + المتقدـ )اسـ + فعؿ( + جكاب 

                                                           
 .1/98السابؽ،  - (1)
 .1/273السابؽ،  - (2)
 .2/210السابؽ،  - (3)
 .2/121السابؽ،  - (4)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكىذه الٌصكرة كردت في شعر 

 يجيبىنػػػػػػػػػػا إذا نحػػػػػػػػػػفي نادينػػػػػػػػػػا أىبىػػػػػػػػػػى أف
ػػػػػػيدنيؾ مػػػػػػف خيػػػػػػًر البريَّػػػػػػًة فاعتػػػػػػدؿ  سى

 

يػػػػػػػػػرى الغمػػػػػػػػػاغـً  ٍف نحػػػػػػػػػفي فػػػػػػػػػديناه غى  كا 
كاسػػػػػػـً   (1)تىناقيػػػػػػؿي نػػػػػػٌص الػػػػػػيىٍعمىالًت الرَّ

 :الحادم عشرالنمط  
 صكر: أربعةعمى  النَّقائضكجاء في شعر  ،الشَّرطأداة عمى  الشَّرطجكاب  ما يدؿ عمى تقديـ

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(  الشَّرط + األداة  + فعؿ ما يدؿ عمى الجكاب .1
 :ما في الجدكؿ اآلتي، نكردىمٌرتيف النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 فىٍميىٍبػػػػػػػػػريكىفَّ يػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػؽُّ إٍف لػػػػػػػػػـ تنتيػػػػػػػػػكا  1

 
ػػػػػػػػؿي   ًمػػػػػػػػف مػػػػػػػػاًلكىيَّ عمػػػػػػػػى غيدانىػػػػػػػػةى كىمكى

 
1/148 

ًضػػػػػينا بًبنػػػػػاءىهي  2 طىفىػػػػػى حتٌػػػػػى رى  بىنػػػػػي الخى
 

 أنػػت إٍف لػػـ ييرًضػػؾى القىػػٍيفي قاًتميػػوٍ  فيػػؿ
 

2/79 

 (تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرط+ األداة  + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .2

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر ات مرٌ  تسع الصكرة  كقد كردت ىذه

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػوي  1 ػػػػػػػػػا إٍف تمطَّقػػػػػػػػػت لىٍحمى  سػػػػػػػػػتمفظي يكمن

 
ػػػػػػػػعي منػػػػػػػػو بالػػػػػػػػ  ذم أنػػػػػػػػت باًلعيػػػػػػػػوٍ كتدسى

 
1/133 

2 
ٍجػػػػًد قىػػػػيسو كًخنػػػػدؼو   أنػػػػا ابػػػػف فػػػػركع المى
 فػػػػػػإف ًشػػػػػػئًت مػػػػػػف قػػػػػػيسو ذيرل متمنػػػػػػعو 

       

 ًلػػػػػػػػػيى عاًديِّػػػػػػػػػا رفيػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػدَّعائـً بىنىػػػػػػػػػكا 
ف شػػػػػئًت طػػػػػكدنا ًخٍنػػػػػدىفي المحػػػػػارـً    كا 
 

289 

ٍزنىػػػػػػػػػػػػوي     3 ػػػػػػػػػػػػؿُّ إذا شػػػػػػػػػػػػئتى اإليػػػػػػػػػػػػادى كحى  أحي
    

ٍمعػػػػػػػدا ٍف شػػػػػػئتى أٍجػػػػػػػزاعى العقيػػػػػػًؽ فىجى  كا 
 

347 
ٍمػػػػػػتي كىريمتػػػػػػي ،فممَّػػػػػػًو ًعٍرًضػػػػػػي 4 عى  إٍف جى

 
ماًئميػػوٍ  قَّػػًع حى  إلػػى صػػاحًب الًمٍعػػزىل الميكى

 
2/62 

مىػػػػتٍ  5 ٍحػػػػشي يىٍنيػػػػؽي إٍف عى  يظػػػػؿُّ إليػػػػًو الجى
 

ػػػٍف ال ييزاًبميػػػوٍ   بػػػًو الػػػريحي مػػػف ًعرفػػػاف مى
 

62 
 فمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف ًدراؾو فػػػػػػػػػػػػاٍعمىمىفَّ ًلنػػػػػػػػػػػػاًدـً  6

 
ػػػػػفَّ  ، كصى ػػػػػؾَّ عينيػػػػػًو الًحمػػػػػاري ٍف صى  قاكا 

 
210 

ػػػػػػػػػػػػؿه  7 ـى ًمزجى  يبكػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػداهي إذا تيػػػػػػػػػػػزَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أٍعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   أك إٍف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثىمَّـى بيٍرمى
 

217 
ػػػػػػتٍ  8  كيىًفػػػػػرُّ حػػػػػػيف يًشػػػػػػبُّ عنيػػػػػػا إٍف دىعى

 
 كييريػػػػػػػػػػدي حػػػػػػػػػػػيفى يىمػػػػػػػػػػكصي لمتَّطييػػػػػػػػػػػرً 

 
258 

ٍرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 9 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكًر إٍف أىجى  كأٍكفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمميجى
 

 كأىٍعطىػػػػػػػػػػػػػػػػػى لمنَّفيسػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الٌرغػػػػػػػػػػػػػػػػػابً 
 

337 
 )فعؿ ماضو ناسخ( الشَّرطاألداة  + فعؿ  +  ما يدؿ عمى الجكاب .3

                                                           
 .1/249الٌسابؽ،  - (1)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 إٍف كنػػػػتى جػػػػاىالن  النَّػػػػاسفيػػػػالَّ سػػػػألتى  1

      
ػػػػػػػركًط فىتٍعممػػػػػػػا  بأياًمنػػػػػػػا يػػػػػػػا ابػػػػػػػفى الضَّ

 
1/52 

ٍف كػػػػػػػػػػػػاف نائينػػػػػػػػػػػػا 2  كيمنػػػػػػػػػػػػعي مكالنػػػػػػػػػػػػا كا 
       

ػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػاؼي كيػػػػػػػػػأنىؼي   بنػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػارىهي ممَّ
 

2/15 
 )فعؿ ماضو تاـ( +  تتمة الجكاب. الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ  .4

 كىي: النَّقائضكقد كردت في صكرة كاحدة في شعر 

ٍف عزٍَّت عميَّ      بزائًر    تيرابنا عمى مىٍرميكسىةو قد تضعضعا ،كلستي كا 
(1) 

ٍف عىٌزت عمٌي لست بزائر... :. كأصؿ الجممةالشَّرطاؼ في أسمكب كىذا ما يسمى باالكتن  كا 

 عشر: الثَّانيالنمط 

( + جكاب  الشَّرطقسـ + أداة + فعؿ  ( + جكاب القسـ )فعؿ ماضو  محذكؼ. الشَّرط)فعؿ ماضو

)فعؿ ماضو تاـ( + الـ + قد + جكاب القسـ )فعؿ ماضو تاـ( +  الشَّرطالالـ +األداة + فعؿ  .1
 محذكؼ. الشَّرط جكاب

 :ا في الجدكؿ اآلتينكردى ،النَّقائضفي شعر ثالث مٌرات  كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػٍدكنا عميػػػػػػؾ ميجاًشػػػػػػعي  1  لػػػػػػئٍف راىىنىػػػػػػٍت عى

 
مكمييػػػػا ػػػػٍت حي ػػػػا كطاشى  لقػػػػد لىًقيىػػػػٍت نىٍقصن

 
1/94 

ًثيئػػػػػػػػػةى  2 ػػػػػػػػػًربىٍت رى ًبمػػػػػػػػػٍت لقػػػػػػػػػد شى  كلػػػػػػػػػئٍف حى
 

 لكليػػػػػدةي نىٍبتىػػػػػؿي مػػػػػا بػػػػػات يجعػػػػػؿي فػػػػػي ا
 

1/151 
ٍيػػػػتى عمػػػػى األتػػػػاًف لقػػػػد بكػػػػػى 3  فمػػػػئٍف بىكى

 
ػػػػػػػػػػػػػا عالنيػػػػػػػػػػػػػةه عميػػػػػػػػػػػػػؾى كعػػػػػػػػػػػػػاري   جزعن

 
2/231 

)فعؿ ماضو ناسخ( + الالـ + قد +  الشَّرطقسـ + الالـ المكطئة لمقسـ + األداة + فعؿ  .2
 محذكؼ. الشَّرطجكاب القسـ )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب 

 

 

 
                                                           

 .2/197ابؽ، الس - (1)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 :ما في الجدكؿ اآلتينكردى ،مٌرتيف النَّقائضر شعكقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 لىعىٍمػػػػػػػػرم لػػػػػػػػئٍف كانػػػػػػػػت بىجيمىػػػػػػػػةه زىانيػػػػػػػػا 1

 
ريريىػػػػػػػا  جريػػػػػػػره لىقىػػػػػػػد أٍخػػػػػػػزل كيميبنػػػػػػػا جى

 
1/11 

 لعمػػػػػػػرم لػػػػػػػئٍف كػػػػػػػاف القييػػػػػػػكفي تكاكمػػػػػػػكا 2
 

 نىػػػػػػػكارى لقػػػػػػػد آبىػػػػػػػٍت نىػػػػػػػكاري إلػػػػػػػى بىٍعػػػػػػػؿً 
 

121 
)فعؿ ماضو تاـ( + الالـ + قد + جكاب  الشَّرط+ األداة + فعؿ قسـ + الالـ المكطئة لمقسـ  .3

 محذكؼ. الشَّرطالقسـ )فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب 

 مرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الٌصكرة في شعر 

لعمرم لئٍف المىٍت ىىكازفي أمرىىا          لقد أصبحت حمٍَّت ًبدار المىالًكـً   
(1) 

( تاـ ( + جكاب القسـ)فعؿ ماضو تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرطاألداة + فعؿ  + المكطئة لمقسـ الالـ .4
 محذكؼ. الشَّرط+ جكاب 

 مٌرة كاحدة: النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

ٍرتى بيـ لىًمٍثؿي قىديًميـٍ           أعمك الحيزكفى بو كال أتسيَّؿي     فمئف فىخى
(2)  

)فعؿ ماضو تاـ(+ جكاب القسـ )الـ +  الشَّرط+ فعؿ  + األداة قسـ + الالـ المكطئة لمقسـ .5
 محذكؼ. الشَّرطفعؿ ماضو تاـ( + جكاب 

 :النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في بيت كاحد في شعر 

ٍعتي المىًطيَّةى لمجيؿً          (3)لىعمرم لىًئٍف قىيٍدتي نىفسي لىطاؿى ما      سىعيتي كأكضى

( + جكاب القسـ )الـ + فعؿ تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرطؿ +األداة + فع المكطئة لمقسـ الالـ .6
 محذكؼ. الشَّرط( + جكاب تاـ ماضو 

 

 

                                                           
 .1/283الٌسايؽ، - (1)
 .1/139الٌسابؽ،  - (2)
  .1/97الٌسابؽ، - (3)
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 الثالثىالفصل

 :النَّقائضكقد كردت في صكرة كاحدة في شعر 

 (1)لئٍف سىكىنىٍت بي الكىٍحشي يكمنا لطالما     ذىعىٍرتي قيمكبى الميٍرًشقاًت المىالًئحً 

 عشر:  الثٌالثالنمط 

( + جكاب القسـ فعؿ )مضارع( + جكاب  رطالشَّ الالـ + األداة + فعؿ   الشَّرط)فعؿ ماضو
 محذكؼ.

)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب القسـ )فعؿ مضارع منفي بػ"ال"( +  الشَّرطالالـ + األداة + فعؿ  .1
 محذكؼ. الشَّرطجكاب 

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضلصكرة في شعر كقد كردت ىذه ا

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
شَّػػػػػػػػػًر رأييػػػػػػػػػوي  1 ػػػػػػػػػا بالميجى  لىػػػػػػػػػئٍف ظىػػػػػػػػػؿَّ يكمن

 
 ككػػػػػػػاف ًلعىػػػػػػػٍكؼو حاسػػػػػػػدنا ال يىضػػػػػػػيريىا

 
1/16 

ػػػػػػػػػػػوي  2 ػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالفرزدًؽ ًحٍممي  لػػػػػػػػػػػئٍف زىؿَّ يكمن
 

 ككػػػػػػػػاف لقػػػػػػػػيسو حاسػػػػػػػػدنا ال يىضػػػػػػػػيريىا
 

1/383 

 

)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب القسـ )فعؿ مضارع  الشَّرطالالـ المكطئة لمقسـ + األداة + فعؿ  .2
 محذكؼ. الشَّرطبػ"ال"( + جكاب  منفي

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ـٍ ال تفعؿي             (2)كلئٍف جدٍعتى ًببٍظًر أيٌمؾى أٍنفىيا             ًلتناؿى مثؿ قديًمًي

 تاـ( + جكاب القسـ )فعؿ مضارع )فعؿ ماضو  الشَّرط+ األداة + فعؿ  المكطئة لمقسـ الالـ .3
 محذكؼ. الشَّرط( + جكاب كنكف الٌتككيد بالالـ مقترف
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 الثالثىالفصل

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  مٌرات خمس كقد كردت ىذه الصكرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػدىرىٍت لنتنٍصػػػػػػػػػديرىفَّ بحاجػػػػػػػػػةو  1  فمػػػػػػػػػئٍف صى

 
 كلػػػػػػػػػػئٍف سيػػػػػػػػػػًقيتى لىطىػػػػػػػػػػاؿى ذا تىٍحكامػػػػػػػػػػا

 
1/34 

 أبيػػػػػػؾى لىتىػػػػػػٍرًجعىفَّ كلىػػػػػػًئٍف رىًغٍبػػػػػػتى ًسػػػػػػكل  2
 

ػػػػػػػػػػػؿي  ٍبػػػػػػػػػػػدنا إليػػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػػأٌف أٍنفىػػػػػػػػػػػؾى ديمَّ  عى
 

148 
ػػػػػػػػػػػميـ أيُّنػػػػػػػػػػػا 3 ػػػػػػػػػػػألت بنػػػػػػػػػػػي سي  كلػػػػػػػػػػػئٍف سى

 لىيينٌبئنَّػػػػػػػػػػػػػػػػؾى رىػػػػػػػػػػػػػػػػطي معػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػأتيـ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػةو كفىعػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   أدنػػػػػػػػػػػػػػػى لكػػػػػػػػػػػػػػػؿي أىركمى
ػػػػػػػػػػػػػٌماؿً   بػػػػػػػػػػػػػالعمـ كاألًنفػػػػػػػػػػػػػكفى مػػػػػػػػػػػػػف سى

 

203 

كىتٍ  4 ػػػػٍيالفى أك رى ُـّ غى ػػػػدىٍت بػػػػي أ  لىػػػػًئٍف أنشى
 

 ًطحً عمػػػػػػػػػػػػػػيَّ لترتػػػػػػػػػػػػػػدَّفَّ مٌنػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػا
 

209 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػئٍف سػػػػػػػػػػػػػػػػألتى لىتيٍنبىػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ بأنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػا  5

 
 نىسػػػػػػػػػػػػمك بػػػػػػػػػػػػأكرـً مػػػػػػػػػػػػا تيعػػػػػػػػػػػػدُّ نًػػػػػػػػػػػػزاري 

 
2/231 

 
 عشر:  الٌرابعالنمط 
( + جكاب القسـ )جممة اسمية( + جكاب  الشَّرط+ األداة + فعؿ المكطئة لمقسـالالـ  )فعؿ ماضو
 محذكؼ. الشَّرط

 كجاء ىذا النمط عمى صكرة كاحدة فقط كىي:
)جممة اسمية  الشَّرط( + جكاب تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرطاألداة + فعؿ  +مكطئة لمقسـ الالالـ 

 (.كالالـ المزحمقة بػ"إٌف" قترنةم
 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

المىراغًة إنَّيا              ألألـي نارو ميٍصطىميفى كميًقدا لئٍف ًعٍبتي نارى ابف 
(1)  

.الشَّرطنماط ثانًيا: األ   ية باألداة: َمن 
 النمط األكؿ: 
( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ  (. الشَّرط)فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

 كجاء ىذا النمط عمى صكة كاحدة كىي:
 )فعؿ ماضو تاـ( الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 (2) قىاسى ًعنانىوي ًبًعناني مىٍف شىاءى    قيٍؿ لمميعىٌرًض كالميشىٌكًر نىٍفسىوي     
. الشَّرطفعؿ   كجكابو في محؿ جـز
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 الثالثىالفصل

 : الثَّانيالنمط 

( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ   .)فعؿ مضارع( الشَّرط)فعؿ ماضو

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي:

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ 

 :مٌرة كاحدة النَّقائضلصكرة في شعر ه اكقد كردت ىذ

ـٍ يىٍنجي إاٌل عيشكريىا  فا لى يالن ميغيرىةن      غىداةى الصَّ بىًني داًرـ مىٍف رىدَّ خى
(1) 

. ،ماضينا الشَّرطجاء فعؿ   فيك في محؿ جـز

 النمط الثالث:

 )فعؿ مضارع(. الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطاألداة +فعؿ 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ  .1

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضأربع مٌرات في شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػٍف يىػػػػػػرى مػػػػػػا بيػػػػػػا  1 ٍنبىثىةه شػػػػػػٍمطاءي مى ػػػػػػرى  شى

  
ماًسػػػػػٌي كالٌطفػػػػػؿً   تيًشػػػػػٍبوي كلىػػػػػٍك بىػػػػػٍيفى الخي

 
1/100 

ػػػػػػػػػػفٍ  2 مى َـّ يىٍختىػػػػػػػػػػٍر  كى  يىٍختىػػػػػػػػػػٍر ىىػػػػػػػػػػكىاًزفى ثػػػػػػػػػػ
                   

ػػػػػػػػػػػػػبى المُّبابػػػػػػػػػػػػػا سى ٍيػػػػػػػػػػػػػرنا يىٍختىػػػػػػػػػػػػػري الحى  نيمى

 
336 

ـي ًبكىفٌػػػػػػوً  3 سػػػػػػا ػػػػػػٍف يىٍنبػػػػػػك الحي ػػػػػػى اهلل مى  لىحى
 

ٍف يىًمجي الماخكرى في الًحٍجًؿ يىٍرسيؼي  مى  كى
 

2/34 
ٍقًرفنػػػػػػا 4 ػػػػػػٍف يػػػػػػؾي مي ػػػػػػٍحبىتىيا كمى  أنىًسػػػػػػيتى صي

 
 ًسػػػػػػػػػػػػٌرهً  األٍخبػػػػػػػػػػػػاري تيٍخػػػػػػػػػػػػًرٍج ميغىيَّػػػػػػػػػػػػبى 

 
223 

 مجزكماف.كجكابو  الشَّرطفعؿ 

 (.منفي بال )فعؿ مضارع الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ  .2
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 الثالثىالفصل

 :مرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ـٍ تىػػػػػػػػػػػرى أٌنػػػػػػػػػػػي ال تيبًػػػػػػػػػػػؿُّ  1 ًميَّتًػػػػػػػػػػػي أىلىػػػػػػػػػػػ  رى

 
قاًتمىػػػػػػػوي نىٍبمػػػػػػػي ػػػػػػػٍف أٍرـً ال تيٍخًطػػػػػػػئي مى  فىمى

 
1/123 

ػػػػػؼٍ  2 ػػػػٍف يىٍسػػػػتىًجٍرنا ال يىخى  بىٍعػػػػدى عٍقػػػػػًدنا فىمى
 

ـٍ  ٍيػػػػػرى نىػػػػػاًئ ػػػػػٍف ال ييصػػػػػاًلٍحنا يىبًػػػػػتي غى مى  كى
 

2/152 
 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط( + جكاب بال )فعؿ مضارع منفيالشَّرطاألداة +فعؿ  .3

 :مٌرة كاحدة النَّقائضصكرة في شعر لكقد كردت ىذه ا
ٍؼ بىٍعدى عٍقًدنا        ٍف يىٍستىًجٍرنا ال يىخى مىٍف ال فىمى ٍيرى نىاًئـ ييصاًلٍحنا يىًبتٍ كى غى

(1) 
 ية باألداة: َما.الشَّرطثالثًا: األنماط 
 النمط األكؿ: 
( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ  (. الشَّرط) فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو
 ط عمى صكرة كاحدة ىي:كجاء ىذا النم
 ) الفاء +فعؿ ماضو جامد( الشَّرط) فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ 

ٍنظىمىتي  دىثو فىمىٍيسى ًبميٍسًمًمي      عىٍمرم كحى  (2)كال السٍَّعدافً  ،ما نابى ًمٍف حى
 كاقترف الجكاب بالفاء؛ ألٌنو فعؿ ماضو جامد.

 : الثَّانيالنمط 
( + جكاب لشَّرطااألداة + فعؿ   )فعؿ مضارع(. الشَّرط) فعؿ ماضو

 كجاء ىذا النمط عمى صكرة كاحدة ىي:
 فعؿ مضارع مثبت(.) الشَّرط) فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ 

ـي تىغىرَّدا  ما مُّيا     ًقفارنا فما شاءى الحى ٍت األٍجزىاعي ممٍَّف يىحي  (3)كأىٍصبىحى
. الشَّرطفعؿ   في محؿ جـز

 النمط الثالث: 
 )جممة اسمية(. الشَّرط( + جكاب ) فعؿ مضارعالشَّرطاألداة + فعؿ 
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 الثالثىالفصل

 كجاء ىذا النمط عمى صكرة كاحدة ىي:
)جممة اسمية مسبكقة بإٌف مقترنة  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ 

 بالفاء(.

لىٍستى ًبًذم دىٍرءو كال ذم أركمىةو       ٍيـو فإٌنؾى قاًبميوي كما       كى  (1)تيٍعطى ًمٍف ضى

 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء

 ية باألداة: َميما.الشَّرطرابًعا: األنماط 

 :عمى الصكرة اآلتية ،مرة كاحدة النَّقائضكردت ميما في شعر 

 )فعؿ مضارع منفي بال(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة +فعؿ 

رَّكىٍت قىدىًمي نىٍعًمي  سىبنا ما حى ـٍ حى ا أًعٍش ال ييٍضًمنكني كال أيًضٍع       لىيي فىمىٍيمى
(2) 

 ية باألداة: َمتى.الشَّرطخامًسا: األنماط 

 :النمط األكؿ

 )فعؿ مضارع(. الشَّرطمضارع( + جكاب )فعؿ  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط )فعؿ مضارع مثبت( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر خمس مٌرات  كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
نَّػػػػػػػػا كىثيػػػػػػػػرنا كنػػػػػػػػائال 1 ًعػػػػػػػػي مى  متػػػػػػػػى تىٍجمى

 
ٍصػػػػػػػؿً   قمػػػػػػػيالن تيقىطَّػػػػػػػٍع ًمٍنػػػػػػػًؾ باًقيىػػػػػػػةي الكى

 
1/118 

ػػػػػػػػػكًر بىنػػػػػػػػػي ًعقػػػػػػػػػاؿو  2  متػػػػػػػػػى أىٍذكيػػػػػػػػػٍر ًبخي
 

ـٍ اٍكًتئابػػػػػػػػػػػػػػاتيبىػػػػػػػػػػػػػػيٌ   ٍف فػػػػػػػػػػػػػػي كيجػػػػػػػػػػػػػػكًىًي
 

311 
ٍثغػػػػػكرنا عمػػػػػى سػػػػػكًء ثىٍغػػػػػًرًه           3  متػػػػػى ألػػػػػؽى مى

 
ػٍع فػكؽ مػا أىٍبقىػى ًمػفى الثىٍغػًر ًمٍبػػرىدا  أىضى

 
348 

 متػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػًرًدم الرُّصػػػػػػػػػافةى تىٍسػػػػػػػػػتىًريحي 4
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػفى التَّيجيػػػػػػػػػػػػػًر كالػػػػػػػػػػػػػدَّبىًر الػػػػػػػػػػػػػدَّكاـً 
 

2/321 
 متػػػػػػػػػى تىػػػػػػػػػرًد الرُّصػػػػػػػػػافًة تىٍخػػػػػػػػػزى فييػػػػػػػػػا 5

 
 ًخٍزيًػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػي المكاسػػػػػػػػـً كيػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػاـً كى 
 

325 
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 : الثَّانيالٌنمط 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط)فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الٌصكرة في شعر 

متى أيٍدعى بىٍيفى اٍبنىٍي ميفىٌداةى تىٍمقىني 
 

 (1) ًعٌز طاًمح الٌرأًس أىٍصيىدا إلى لىٍكدً             

 الٌنمط الثٌالث:

 )جممة اسمية(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي:

)جممة اسمية مسبكقة بإف المقترنة  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 
 بالفاء(.

 الجيػػػػػػػػػػػػػػػرافي قىٍبقىبىػػػػػػػػػػػػػػػةى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػًتيا متػػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػػمعً 
ػػػػػػػػػػػػػيعة ػػػػػػػػػػػػػذراءى ضى ػػػػػػػػػػػػػأًف حى  فػػػػػػػػػػػػػإٌف لكػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػي شى

 

 طيركقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّخيالًف يىٍفزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كجػػػػػػػػػاري بنػػػػػػػػػي زىٍغػػػػػػػػػًد اسػػػػػػػػػًتيا كػػػػػػػػػاف أٍضػػػػػػػػػيعا
(2) 

 ألٌنو جممة اسمية. ؛جاء الجكاب مقترننا بالفاء 

 بعض الٌصكر: نشير إلىنكدُّ أف  ،الجازمة الشَّرطفي أدكات  بعد أف عرضنا الٌصكر الٌسابقة

( + جكاب  الشَّرطالجازمة + فعؿ  الشَّرطيعتبر الٌنمط الذم يتككف مف أداة  )فعؿ ماضو
( الشَّرط فنحف نعرؼ بأٌف النمط  ،النَّقائضمف الٌصكر األكثر كردكدنا في شعر  ،)فعؿ ماضو

" تجـز  :ٌيةالشَّرطقاؿ المالقي عف إٍف  ،الذم طرفاه فعالف مضارعاف الشَّرطاألجكد في أسمكب 
ـٌ يجكز أف تدخؿ  ،كىك الكثير ،الشَّرط.. ىذا ىك األصؿ فييا كفي أدكات .فعميف مضارعيف ث
كمف حيث الداللة ماضية  ،، كىي مف حيث الحكـ اإلعرابي مجزكمة محالن (3)عمى ماضييف" 

 لفظنا مستقبمية معننى.

ا مف جية المعني أمٌ  ،ي ماضينا مف جية المفظالشَّرطالفعؿ الماضي في الٌتركيب يككف  
 يككف داالن عمى االستقباؿ، فيذا التركيب يؤتى بو لمداللة عمى قطعية الحدكث.

                                                           
 .1/347الٌسابؽ،  - (1)
 .2/203الٌسابؽ،  - (2)
 .187-186المالقي،رصؼ المباني،  - (3)
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: " يجكز أف تقع األفعاؿ الماضية في الجزاء عمى معنى ق(285)ت:قاؿ المبرد 
ف لـ يتبيف فييا  ،فتككف مكاضعيا مجزكمة ،ال يقع إاٌل عمى فعؿ لـ يقع الشَّرطالمستقبمية ؛ ألٌف  كا 

تستعمؿ الماضي كما بمنزلتو داالن عمى  الَّتي، كتعتبر المغات الٌسامية مف أكثر المغات (1)عراب"اإل
 . (2)الحاضر كالمستقبؿ

خ النَّاسكقد يككف الفعؿ  ،فعؿ )ماضو ناسخ( كجكابو فعؿ )ماضو تاـ( الشَّرطكقد يرد فعؿ  
كلى أٌنيا تعامؿ معاممة جيتيف: األي ليا كضع خاص مف الشَّرطألسمكب مع ا الَّتي)كاف( 

برغـ ارتباطيا  -بك المكاـر " إٌف ىذه الٌنكاسخكيقكؿ عمي أ ،اعتبار أٌنيا فعؿه  األفعاؿ التٌامَّة عمى
فإٌنيا حيف تدخؿ في نسيج الجممة  –أك الٌظرفٌية كبالٌتراكيب الكاردة ليما  ،نظريِّا بالجممة االسمٌية

 ،الشَّرط. كاألخرل داللتيا عمى الماضي لفظنا كمعننى مع (3)ة"ٌية تعامؿ معاممة االفعاؿ التٌامٌ الشَّرط
؛ ألٌف (5)إلى المستقبؿ الشَّرط، كأٌكؿ الجميكر ما جاء منيا في (4)كىذا مذىب المبرد كمف تابعو 

إذا كانت  ،الشَّرطمختٌصة بالمستقبؿ. فاألداة ىي الغاية في الجمؿ المنسكخة في  الشَّرطأدكات 
؛ ألفٌ   يتعامؿ مع األفعاؿ في األصؿ. الشَّرط ناسخة فعالن

فالجممة الٌطمبية ىذه  ،)جممة طمبية( الشَّرط)فعالن ماضينا( كجكاب   الشَّرطكقد يأتي فعؿ  
ال تصح أف تككف جكابنا ؛ ألٌنيا تدؿ عمى طمب إحداث الفعؿ فكرنا في الغالب، كىك بذلؾ 

كقد أطمؽ الٌدكتكر عبد الٌسالـ  .الٌرابطة، لذا لزمتيا الفاء (6) الشَّرطيتعارض مع داللة جكاب 
 .(7)ىاركف عمى ىذه الجممة )اإلنشاء الطمبي(

ففي ىذه الٌصكرة ال بد مف إلزاـ  ،)فعالن ماضينا( كجكابو )جممة اسمية( الشَّرطكيرد فعؿ  
 .الفاء ؛ ألٌنو جممة اسمية الشَّرطجكاب 

                                                           
 2/49المقتضب، - (1)
 .188، مكتبة الخانجي، القاىرة، ص4ـ(، التَّطكر الٌنحكم لمغة العربية، ط2003برجستراسر) - (2)
، عمي) - (3)  .210، مؤسسة المختار، القاىرة، ص1إلسنادٌية، طـ(، الٌتراكيب ا2007أبك المكاـر
. الرضي، شرح الكافية، 4/92. ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ، 2/190ابف الٌسراج، األصكؿ في الٌنحك،  - (4)
4/115. 
 .4/92لبف مالؾ، شرح التسييؿ،  - (5)
 .311المخزكمي، ميدم، في النحك العربي نقد كتكجيو، ص - (6)
 .118ٌسالـ، األساليب اإلنشائية في النحك العربي، صىاركف، عبد ال - (7)
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فقد ضعؼ ىذا الٌنمط عند  ،رعنا()فعالن ماضينا( كجكابو )فعالن مضا الشَّرطكيرد فعؿ  
عيؼى فىعىٍمتي مع أىفعىٍؿ" ،ق(180)ت:سيبكيو كيتضح مف كالمو الٌسابؽ بأٌنو في حاؿ  ،(1)فقاؿ: " ضى

كلـ يضعفو  ،مضارعنا فيك ضعيؼ الشَّرطكفعؿ جكاب  ،ماضينا الشَّرطمجيء فعؿ 
ٍف قيٍمتى  ،بؿ أجازه ،ق(207)ت:الفراء إٍف فعمتى أفعٍؿ كاف  :كيتضح ذلؾ مف خالؿ قكلو: " كا 

فجٌكز معظـ النحكييف الرفع كالجـز  ،، كفي ىذا الٌنمط يجكز الجـز كالٌرفع في جكابو(2)مستجازنا "
، كالٌرفع (4)، كالجـز أحسف عند سيبكيو كغيره (3)ماضينا  الشَّرطإذا كاف فعؿ  الشَّرطفي جكاب 

 .(6)، ككالىما حسف عند بعض النحكييف(5)كاجب عند الككفييف 

فيذا النفي بمـ ال يؤثر  ،)فعالن ماضينا( كجكابو )فعالن مضارعنا( منفي بمـ الشَّرطكيرد فعؿ  
ف سبقتو )لـ( ،مف حيث داللتو عمى الزمف كاإلعراب ، الشَّرطفي داللة  ، (7)فزمنو مستقبؿ كا 

ف كاف مجزكمنا بػ)لـ( ؛ ألٌف الجاـز لفعميف أقكل م ، كا  ف جاـز فعؿ كحكمو اإلعرابي الجـز محالن
ا ،كاحد، ككما أثَّرت )إٍف( في زمف الفعؿ كتجـز  ،تؤثر في لفظو فتجزمو ،فجعمتو مستقبالن محضن

 .(8)جكابو
كىذا ىك األصؿ في أنماط  ،)فعالن مضارعنا( كجكابو )فعالن مضارعنا( الشَّرطكيرد فعؿ  
كال ييعرىبي إاٌل  ،ألٌنو ييعربييا" فأصؿ الجزاء أف تككف أفعالو مضارعة ؛  :قاؿ المبرد ،الجاـز الشَّرط

عف طرفي  ق(686)ت:يقكؿ الرضي ،كعني النحكيكف بيذا الٌنمط عناية كيرة .(9)المضارع"
. كالسبب في جكدة ىذا (10)تطبيقنا لمفظ بالمعنى" ،ي: )كاألجكد ككنيما مضارعيفالشَّرطالٌتركيب 

                                                           
 .3/92سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .2/6الفراء، معاني القرآف،  - (2)
-4/329، السيكطي، ىمع اليكامع، 4/108. الرضي، شرح الكافية، 438الزمخشرم، المفصؿ، ص - (3)

330. 
 .4/357في، . عٌباس، حسف، النحك الكا5/108ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (4)
 .4/1876. أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 4/108الرضي، شرح الكافية،  - (5)
ـ(، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ 1980ىػ(،)769ابف عقيؿ، محمد محي الديف عبد الحميد)ت:  - (6)

 .4/35، دار التراث، القاىرة، 20كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ ابف عقيؿ،ط
 .2/188اج، األصكؿ في النحك، ابف السرٌ  - (7)
 .4/356عٌباس، حسف، النحك الكافي،  - (8)
 .2/48المبرد، المقتضب، - (9)
 .4/106الرضي، شرح الكافية، - (10)
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 ،كجكابو الشَّرطيكر أثر العامؿ في ، أك لظ(1)كجكابو في عمؿ الجـز  الشَّرطالٌنمط اشتراؾ فعؿ 
 .(2)كىك الجـز
، الٌنمطكاختمؼ النحكيكف في ىذا  ،)فعالن مضارعنا( كجكابو فعالن ماضينا الشَّرطكيرد فعؿ  

فسيبكيو عٌده  ،كفريؽه أجازه مطمقنا ،عمى أٌنو ضركرة الٌشعركفريؽه خٌصو ب ،ففريؽ عٌده ضعيؼه 
عيؼى أفعىٍؿ مع فى  "ضعيفنا بقكلو: " ضى ، كالسبب في (4)قاؿ عنو أضعؼ األنماط  كبعضيـ ،(3)عىٍمتي

بالماضي ال يمتبس بغيره ؛ ألٌنو  الشَّرط" ألٌف  :في قكلو ق(672)ت:نو ابف مالؾالٌضعؼ بيَّ 
،أك ألننا عند (5)كالجكاب الماضي فقد يمتبس بغيره لعدـ ظيكر الجـز فيو"  الشَّرطمقركف بأداة 

ـٌ جئنا بالجكاب ماضينا فقطع العامؿ عف  ،ىٌيأنا العامؿ لمعمؿ رطالشَّ إعماؿ األداة في فعؿ  ث
" ألف الجزاء  :قائالن  ،النمط الٌسابؽ مطمقنا ق(207)ت:بينما أجاز الفٌراء .(6)كىذا غير جائز ،عممو

، أال ترل أٌنؾ تقكؿ ،يصمح في مكضع فىعىؿى يفعؿي  ف  :كفي مكضع يفعؿ فىعىؿى ( كا  رتيؾى رتىني زي )إٍف زي
رٍ  ( كالمعنى كاحد"تىزي ٍرؾى   .(7)ني أىزي

ٌنو لمضركرة، فقط عمى أ الٌشعرىذا النمط خاص ب مع القكؿ القائؿ بأفٌ  النُّحاةكأكثر  
 .(8)كبعظيـ مف كصفو بالردمء

بؿ إٌنو  ،كال يرل استعماؿ ىذا الٌنمط ضركرة ،كتابع ابف مالؾ الفٌراء في ما ذىب إليو 
" مف يقـ ليمة  :قاؿ ،اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـمستعمؿ في كالـ أفصح الفصحاء رسكؿ 

كحاكؿ الشيخ األزىرم أف يرد عمى ىذا  (10).(9)القدر إيماننا كاحتسابنا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو"
 . (11)الدليؿ بجكاز نقؿ الحديث بالمعنى

                                                           
 2/1095الجرجاني، المقتصد،  - (1)
ـ(، حاشية الخضرم، ضبط كتشكيؿ كتصحيح: يكسؼ 1995ىػ(،)1278الخضرم، محمد المياطي)ت: - (2)

 .2/188بقاعي، إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر، بيركت، الشيخ محمد ال
 .3/92سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .279. ابف يعيش، التيذيب الكسيط في النحك،ص212الزٌجاجي، الجمؿ في النحك، ص - (4)
 .4/91ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ،  - (5)
 .4/188األزىرم، شرح التصريح،  - (6)
 .2/276ي القرآف، الفراء، معان - (7)
ىػ(،)د.ت(، الغٌرة المخفٌية في شرح الٌدرَّة األلفية البف معط، تح: حامد محمد 639ابف الخٌباز، )ت:  - (8)

 .157-1/156العبدلي، د.ط، دار األنبار، بغداد، مطبعة العاني، 
 .1/16البخارم، صحيح البخارم، باب: )قياـ ليمة القدر مف اإليماف(،  - (9)
 .92-4/91. شرح التسييؿ، 1587-.3/1586مالؾ، شرح الكافية،  ابف - (10)
 . 4/188األزىرم، خالد، شرح التصريح، - (11)
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جكاز كمف ىنا يتضح لنا ب ،كيرٌد ىذا الكالـ كٌمو استعماؿ ىذا الٌنمط  في الٌتراث العربي 
 ىذه الٌصكرة كأف ال تعد مف الضركرات.

 الشَّرطفإذا تقدـ االستفياـ عمى  ،الشَّرطـ االستفياـ عمى كقد جاء في بعض الٌصكر تقدٌ  
كنقؿ ابف مالؾ عف سيبكيو جعؿ  ،كجكابو كالجممة الكاحدة الشَّرطيبقى العمؿ لمٌشرط ؛ ألفَّ فعؿ 

أٌما يكنس فيجعؿ االعتماد عمى االستفياـ ناكينا  ،كفكأفَّ االستفياـ لـ ي الشَّرطاالعتماد عمى 
 .(1)الثَّانيتقديـ الفعؿ 

فقد أجاز النحكيكف  ،الشَّرطجاءت بتقديـ االسـ عمى فعؿ  الَّتيأٌما بالنسبة إلى األنماط  
كما تحثنا سابقنا عنيا في  –األخرل الجازمة ؛ ألٌنيا أـ الباب  الشَّرطذلؾ مع )إٍف( دكف أدكات 

)إٍف( أف يأتي بعده فعؿ ماضو  الشَّرط، كاشترطكا في مجيء االسـ الكاقع بعد أداة الثَّانيؿ الفص
كالعٌمة في ذلؾ  ،كضٌعفكا مجيء المضارع غير المنفي بػ)لـ( بعده ،أك مضارع منفي بػ)لـ(

 إاٌل أٌنيـ اختمفكا في رافع االسـ. ،(2)حصكؿ الفصؿ بيف الجاـز كبيف معمكلو

ٌية فعؿ محذكؼ يفسره الشَّرطإلى أٌف العامؿ في االسـ المرفكع بعد )إٍف( ذىب البصرٌيكف  
، أٌما الككفيكف ذىبكا إلى أٌف االسـ الكاقع بعدىا يرتفع عمى الفاعمية كعاممو (3)الفعؿ المذككر 

 .(5)،  كذىب األخفش إلى أٌف االسـ مرفكع باالبتداء(4)الفعؿ المذككر بعده 

كاختمؼ  ،عنو في الفصؿ األكؿ فقد تحدثت ،عمى األداة الشَّرطب أٌما بالنسبة لتقديـ جكا 
كىذا الخالؼ مثاره ناتج عف  ،الشَّرطالبصريكف كالككفيكف في مسألة تقديـ الجكاب عمى أداة 

 .(6)الشَّرطعامؿ الجـز في جكاب 

فمٌما كاف  ،كيرل البصريكف بأٌف الجكاب محذكؼ قد استغني عنو بما ذكر قبؿ األداة 
ذا تقدـ ما فيو معنى الجكاب  ،اب مجزكمنا باألداة امتنع أف يتقدـ عمييا ؛ ألٌف ليا الٌصدارةالجك  كا 

                                                           
 .3/1620. ابف مالؾ، شرح الكافية الٌشافية، 4/463الرضي، شرح الكافية،  - (1)
السيكطي، . 93. الرضي، شرح الكافية، 4/74. ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 114-3/122سيبكيو، الكتاب،  - (2)

 .325-4/324ىمع اليكامع، 
 .93-4/92، الرضي، شرح الكافية، 507-504/ 2األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، - (3)
 .94-4/93. الرضي، شرح الكافية، 2/504، األنبارم، اإلنصاؼ، 1/422معاني القرآف، الفراء،  - (4)
 .2/507، . األنبارم، اإلنصاؼ1/354األخفش، معاني القرآف،  - (5)
 سبؽ الحديث عنو في الفصؿ األكؿ. - (6)
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ا كالجكاب،  الشَّرطتربط بيف  الَّتيفضالن عف خمكه مف الٌركابط المفظية  ،لـ يصح أف يككف مجزكمن
 .(1)كيككف ىذا المتقدـ دليالن عمى الجكاب

كال حاجة إلى القكؿ بحذفو كألٌف األصؿ في  ،الجكاب بينما يرل الككفيكف بأٌف المتقدـ ىك 
 ،كليس باألداة ،الشَّرطفإذا تأخر عنيا جـز بمجاكرة فعؿ  ،الجكاب عندىـ أف يتقدـ عمى االداة

ٌف خمك الجكاب المتقدـ مف الٌركابط كالجـز كال  ،ذلؾ ألٌنيا ال تناسب الٌصدر ،أك االقتراف بالفاء ،كا 
ٌنم ،تعمؿ مع التٌقديـ ال في حالة  ،أم تكجد في حالة تأخر الجكاب ،ا عمميا مع التأخيركا 

 .(2)تقدمو

مع القسـ فسكؼ يتـ الحديث عنيا في  الشَّرطجاء فييا اجتماع  الَّتيأما بالنسبة لمصكر  
 الفصؿ الٌرابع.

أٌما بالنسبة لمصطمح االكتناؼ الذم يعد مف أحكاـ التٌقديـ، فإٌف أكؿ مف استعمؿ ىذا 
إذ قاؿ:" كذلؾ  ،الشَّرطىك ابف ىشاـ األنصارم في حديثو عف حذؼ جممة جكاب المصطمح 

ىك  :الثَّانيك  ،فاألٌكؿ نحك: ىك ظالـ إف فعؿ ،كاجبه إٍف تقٌدـ عميو أك اكتنفو ما يدٌؿ عمى الجكاب
إف فعؿ ظالـه"
(3) . 

ـٌ يردؼ باألداة ،ية بجزء مف الجكابالشَّرطفاالكتناؼ: ىك أف تفتتح الجممة   كفعؿ  ث
ـٌ يستكمؿ جكاب  ،الشَّرط  .الشَّرطث

ي المكتنؼ قد خرج عف البناء المألكؼ لمجممة الشَّرطأٌف الٌتركيب  النُّحاةيرل جميكر  
فال يجكز أف يتقدمو شيء مٌما في  ،في نظرىـ كاالستفياـ الشَّرطية في العربية؛ ألٌف الشَّرط

                                                           
. االنبارم، اإلنصاؼ، 1/283، ابف جني، الخصائص، 2/194ابف السراج، األصكؿ في النحك،  - (1)
2/511- 517. 
 .333 -4/332. السيكطي، ىمع اليكامع، 4/98. الرضي، شرح الكافية، 2/508األنبارم، اإلنصاؼ،  - (2)
 .1/849المبيب، ابف ىشاـ، مغني - (3)
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الٌتركيب المسمكع أك المقركء إلى تركيب  . كلذلؾ كاف ال بد مف التأكيؿ بالعدكؿ عف(1)حٌيزه
 .(2)مفترض، يكافؽ ما نٌظركا لو في قكاعدىـ

ق(: " إٌنما يسكغ إذا كانت الجادَّة 745األندلسي)ت: حيَّافكما يقكؿ أبك  –إذ التأكيؿ  
ؿ" ،عمى شيء ثـٌ جاء شيء يخالؼ الجاٌدة فيتأكَّ

(3). 

 الشَّرطأكليما: الحكـ عمى جممة  ،سيففكاف التأكيؿ عندىـ ليذا الٌنمط يقكـ عمى أسا 
. فنرل ابف ىشاـ األنصارم، يحكـ عمى (4) الشَّرطباالعتراض، كاآلخر: القكؿ بحذؼ جكاب 

اؼي  ًإنّْي قيؿٍ  كما في قكلو تعالى: } ،باالعتراض في ىذا الٌنمط الشَّرطجممة  ٍيتي  ًإفٍ  أىخى بّْي عىصى  رى
ـٌ يقكؿ في(5){عىًظيـو  يىٍكـو  عىذىابى  : " كذلؾ كاجبه إٍف الشَّرطمكضع آخر عف حذؼ جممة جكاب  ، ث

ىك إف فعؿ  :الثَّانيك  ،فاألٌكؿ نحك: ىك ظالـ إف فعؿ ،تقٌدـ عميو أك اكتنفو ما يدٌؿ عمى الجكاب
ظالـه"
ا نحكينا. (6) كما أٌنو  ،كيمحظ مف كالـ ابف ىشاـ الٌسابؽ أٌنو استعمؿ )االكتناؼ( مصطمحن

ـٌ بالقكؿ بكجكب حذؼ جكاب  الشَّرطعمى جممة  أٌكؿ ىذا الٌنمط بالحكـ ، ث  الشَّرطباالعتراض أكالن
 . (7)ثانينا

في  النُّحاةلجأ إلييا  الَّتيىك مف كسائؿ التأكيؿ  ،ا، ككذلؾ الحذؼحيَّانكالقكؿ باالعتراض أ
 .(8)تعامميـ مع النصكص المتمٌردة عمى التنظير النحكم

كما  ،ٌية المكتنفة بالجكاب ىك بناء مقصكدالشَّرطلجممة كلكٌف ال بٌد مف القكؿ بأٌف بناء ا 
بؿ ىك صكرة مف صكرىا، إاٌل  ،حتى يؤكؿ ،يَّة العربٌيةالشَّرطىك بالخارج عف مألكؼ بناء الجممة 

                                                           
 .5/117ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (1)
ـ(، االكتناؼ في بناء الجممة الشَّرطية القرآنية، مؤتمر كمٌية اآلداب 2005الطكبجي، طالؿ يحي إبراىيـ) - (2)

 .819(، ص830 -817، )2/41العممي، جامعة المكصؿ، د.مج، ع
. السيكطي، جالؿ 4/300، دار القمـ، دمشؽ،1ىنداكم، ط أبك حٌياف،)د.ت(، الٌتذييؿ كالتَّكميؿ، تح: حسف - (3)

 .62، دار البيركتي، ص2ـ(، االقتراح في أصكؿ النحك، تح: عبد الحكيـ عطية، ط2006ىػ( )911الديف)ت:
 .819الطكبجي، طالؿ يحيى إبراىيـ، االكتناؼ في بناء الجممة الشَّرطية القرآنية،ص - (4)
 .15سكرة األنعاـ: - (5)
 .1/849ف ىشاـ، مغني المبيب،اب - (6)
 .819الطكبجي، طالؿ يحيى إبراىيـ، االكتناؼ في بناء الجممة الشَّرطية القرآنية،ص - (7)
، عمي) - (8)  .229، دار غريب، القاىرة، لمطباعة كالٌنشر، ص1ـ(، أصكؿ الٌتفكير النحكم،ط2006أبك المكاـر
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ذلؾ أٌف جزءنا مف  ،ة تقتضيوحيث ال ييمجأ إليو لدكاعو دالليَّ  ،أٌنو أقؿُّ استعماالن مف الٌنمط المألكؼ
كمرتكز  ،لككنو مناط الحكـ ،كاألداة معنا الشَّرطف مكقعو ليتقدـ عمى جممة الجكاب ينزاح ع

تاركنا بقية الجكاب)سكاءه أكانت طرفنا إسناديِّا، أـ مف مكٌمالت الجممة في مكقعيا  ،الكالـ
 .(1)الطبيعي، كعميو فال اعتراض كال حذؼ في الٌتركيب المذككر

 ،النتفاء الحاجة إليو ،الشَّرطربطو بجممة الجكاب المكتنؼ ال يحتاج إلى رابط لفظي ي 
كحدىا في تحقيؽ المُّحمة بيف  الشَّرطىي ضعؼ أداة  -كما يممح إلييا ابف جني –كىذه الحاجة 

 بالجممة المجازاة إلى تكصال الشَّرط جكاب في الفاء دخمت إنمافيقكؿ: "  ،يَّةالشَّرطشطرم الجممة 
 االبتداء مع الشَّرط جكاب في الفاء إلى احتاجكا اأيضن  اىن كمف ...،كالخبر المبتدأ مف المركبة
   .(2)قبمو بما مرتبط غير أكال يقع أف يجكز مما االبتداء ألف كالخبر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .820اء الجممة الشَّرطية القرآنية،صالطكبجي، طالؿ يحيى إبراىيـ، االكتناؼ في بن - (1)
 .1/264ابف جني، سر صناعة اإلعراب، - (2)
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 .النَّقائضغير الجازمة في شعر  الشَّرطوجوابو مع أدوات  الشَّرط: صور فعل الثَّانيالمبحث 

؛ ألٌنيا فقدت مزٌية أدكات  رطالشَّ لـ يتحدث معظـ النحكييف عف أنماط    الشَّرطغير الجاـز
،) فكاف اىتماميـ منصبنا في تعميؿ عدـ الجـز بيذه األنماط، ذاىبيف إلى  الجازمة)عمؿ الجـز

،كبيف العمؿ النحكم كصيغة الفعؿ (1)الربط بيف الداللة الزمنٌية كالعمؿ النحكم في طائفة منيا
في الجانب اآلخر مجمكعة مف النحكييف المتأخريف قد  بينما نرل .(2)السائدة مع طائفةو أخرل

، كلكف ليس ألجؿ دراستيا في بابو ) الشَّرطاىتمكا بتركيب  (، بؿ ألجؿ دراستو الشَّرطغير الجاـز
مع  ،غير الجازمة الشَّرطفقد صٌنؼ ىؤالء النحكيكف الجممة الكاقعة بعد أدكات  ،في تكزيع الجمؿ

 .(3)الجمؿ الكاقعة جكابنا ليا خاصةإلعراب، ال محؿ ليا مف ا الَّتيالجمؿ 

غير الجازمة ؛ بسبب اختالؼ أشكاؿ  الشَّرطكتعددت صكر أنماط كؿ أداة مف أدكات  
 :جاءت عمييا ىذه األدكات في اآلتي الَّتيالربط مع ىذه األدكات، كسكؼ نكرد األنماط كالصكر 

 ا(.غير الجازمة )إذ الشَّرطمع أداة  الشَّرطأواًل: أنماط 

 النمط األكؿ: 

( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  (. الشَّرط)فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

ٌبما يعكد ر ك  ،النَّقائضغير الجاـز كركدنا في شعر  الشَّرطيعتبر ىذا الٌنمط أكثر أنماط  
غير الجازمة في معظميا بدخكليا عمى الفعؿ الماضي،  الشَّرطالسبب في ذلؾ اختصاص أدكات 

كالفعؿ الماضي مبني، فيك ثابت عمى حالة  ،األدكات ؛ ألٌنيا غير جازمة كذلؾ مناسب ليذه
 كقد تنكعت صكر ىذا النمط كىي: .كىذا يتناسب مع عدـ تمكف األداة مف العمؿ فيو ،كاحدة

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .1

قطكع بحصكلو في كؿ نص مف النصكص أفادت )إذا( مع ىذه الصكرة أٌف ما بعدىا م 
 غير جازمة.  الشَّرطكجكابو ال محؿ ليا مف اإلعراب ؛ ألٌف أداة  الشَّرطكجممتا  ،اآلتية

                                                           
 .1866-4/1865، أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،4/81. ابف مالؾ، شرح التسييؿ،3/60سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .4/452الرضي، شرح الرضي عمى الكافية،  - (2)
 .96(، إعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ ص1981فخر الديف). قباكة، 2/375أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (3)
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ناًفسى سيكدنا في صرارًة قىميبً   ًحكىٍت شىبَّيتى أضراسيا العيمى    خى   (1)إذا ضى
برقـ الشاىد كرقـ  دكؿ اآلتينكردىا في الج ،النَّقائضشعر مٌرة في  ثمانيفىذه الصكرة كقد كردت 
 الصفحة:
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ

 7 64 43 18 40 35 6 3 21 4 رقـ الشاىد
 125 124 122 99 94 94 85 84 51 1/33 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 5 18 14 12 9 41 3 41 18 34 رقـ الشاىد
 197 188 188 184 184 164 155 144 137 130 رقـ الصفحة

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ
 53 43 131 96 4 13 7 7 5 7 رقـ الشاىد
 290 289 282 273 248 243 202 215 215 202 رقـ الصفحة

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 ـ
 17 12 17 53 85 66 62 57 13 78 رقـ الشاىد
 354 353 345 341 321 319 319 318 311 306 رقـ الصفحة

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 ـ
 76 69 52،45 4 42 35 8 2 15 2 رقـ الشاىد
 40 39 14،13 2/5 385 385 367 366 360 358 رقـ الصفحة

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 ـ
 4 22 43 38 35 44 96 81 8 5 رقـ الشاىد
 165 153 115 115 115 107 102 101 43 42 رقـ الصفحة

 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 ـ
 94 13 1 33 23 17 8،7 31 15،14 9 رقـ الشاىد
 224 215 207 202 201 191 189 178 174 165 رقـ الصفحة

 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 ـ
 91 38 10 5 25 92 88 10 31 23 رقـ الشاىد
 314 309 307 307 304 296 251 242 230 229 رقـ الصفحة

                                                           
 .1/33السابؽ،  - (1)
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 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط( + جكاب ئدةاالز  مسبكؽ بماتاـ )فعؿ ماضو الشَّرطأداة + فعؿ  .2

رأٍيفى كراءى الًكيًر أٍيرنا ميحمَّما      إذا ما لىكىل بالكىٍمبىًتٍيًف كىتيفةن         
(1) 

 حة:برقـ الشاىد كرقـ الصف نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،كعشريف مٌرة اخمسن كقد كردت ىذه الصكرة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 26 34 132 6 28 15،14 4 23 26 52 رقـ الشاىد
 371 362 282 183 130 129 128 100 93 1/66 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 17 16 57 36 11 32 112 67 42 41 رقـ الشاىد
 303 256 220 179 175 44 23 17 12 2/12 رقـ الصفحة

      25 24 23 22 21 ـ
      20 78 50 41 19 رقـ الشاىد
      326 323 306 305 303 رقـ الصفحة

 

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .3

 :مٌرة كاحدة النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

َـّ، فىميتني       : عى فائحً إذا كاف إذا ما العىذارل قيٍمفى لي اسمنا كنت تحتى الصَّ
(2) 

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .4

 (3)إذا نزلٍت أسالؼي سعدو بالدىىا         كأثقاؿي سعدو ظمَّت األرضي ترجؼي          

 

                                                           
 .1/66السابؽ،  - (1)
 .2/207السابؽ،  - (2)
 .2/40السابؽ،  - (3)
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قـ الٌشاىد كرقـ بر  دىا في الجدكؿ اآلتينكر  ،النَّقائضمٌرات في شعر  تسعكقد كردت ىذه الصكرة 
 :الٌصفحة

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 38 6 78 70 15 34 94 29 8 رقـ الٌشاىد
 258 165 2/40 377 370 336 322 201 1/35 رقـ الٌصفحة
 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .5

ًعؿى الرَّغاـً أبك جريرو               ًتًو فحارا     إذا جي فرى تىردَّدى دكفى خي
(1) 

الٌشاىد رقـ ب، ، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضفي شعر  مٌرة ةعشر  أربعكقد كردت ىذه الصكرة 
 الصفحة:كرقـ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 42 62 27 68 28 46 4 40 19 23،22 رقـ الٌشاىد

 385 365 335 305 190 117 85 62 51 1/15 رقـ الٌصفحة
       14 13 12 11 ـ

       60 30 36 39 رقـ الٌشاىد
       159 114 2/106 282 رقـ الٌصفحة

)فعؿ  الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ مسبكؽ بما الزَّائدة( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .6
 ماضو تاـ(.

 كقد كردت ىذه الصكرة في شعر النَّقائض مٌرة كاحدة:

ٌردىٍت     ًمٍف كيٌؿ ميقٍ      فىةو إذا ما جي ـٍ يىٍقمىؽ     رى يا لى قىًمؽى البيرىل ككشاحي
(2) 

 )فعؿ ماضو جامد مقترف بالفاء(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .7

 
                                                           

 .1/190السابؽ،  - (1)
 .2/213السابؽ، - (2)
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 :مٌرة كاحدة النَّقائضكردت ىذه الصكرة في شعر كقد 

كجي ًحمارةه       فميسى عمى      ريًح الكيميبٌي مىأسىؼي  إذا ذىبٍت ًمٌني ًبزى
(1) 

 كجاء الجكاب مقترننا بالفاء ؛ ألٌنو فعؿ ماضو جامد

 )فعؿ ماضو جامد لمذـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .8

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (2)تَّ بئس أخك البياتً رأيتؾى يا فرزدؽي كسطى سىٍعدو        إذا بييٌ      

 منفي بما(. تاـ ) فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .9

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

  

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط( + جكاب الزَّائدة مسبكؽ بما تاـ )فعؿ ماضو الشَّرطأداة + فعؿ  .10

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (4)إذا ما رأتيا الٌشمسي ظؿَّ طبيبييا       كىمىٍف مات حٌتى المَّيًؿ ميختمسى العقؿً    

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ مسبكؽ بما الزَّائدة( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .11

 كقد كردت ىذه الصكرة في شعر النَّقائض مٌرة كاحدة:

ـى الفىصيؿي             (5)إذا ما كاف فىٍحميؾى فىٍحؿى سيكءو           عىدىٍلتى الفىٍحؿى أك لىؤي

                                                           
 .2/23السابؽ،  -(1)
 .2/167السابؽ،  - (2)
 .236-2/235السابؽ،  - (3)
 .1/99السابؽ، - (4)
 .2/211الٌسابؽ، - (5)

ػػػػػػػػػػػػػًة، كاليجػػػػػػػػػػػػػاءي إذا التقىػػػػػػػػػػػػػٍت   يػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػفى المىراغى
 

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمافً   أعناقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتىماحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الخى
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ تغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كائػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو أىجكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (3)تى حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطحى البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً أـ بيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ) فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ(. الشَّرطعؿ ماضو تاـ( + جكاب )فالشَّرطأداة + فعؿ  .12

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  ثالث مرَّات كقد كردت ىذه الصكرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػتٍ  1 ػػػػيا اآلسػػػػي الٌنطاًسػػػػيُّ أيرًعشى  إذا قاسى

 
ػػػػػػػػػػػػٍت ىيزكميػػػػػػػػػػػػا  أنامػػػػػػػػػػػػؿي كىفَّيػػػػػػػػػػػػًو كجاشى

 
1/84 

ػػػػػػػػػرى ال 2 ميػػػػػػػػػؿي ًفراشػػػػػػػػػيا كانػػػػػػػػػٍت إذا ىىجى  حى
         

ػػػػػػػػػػػًزفى الحػػػػػػػػػػػػديثي كعفَّػػػػػػػػػػػػًت األسػػػػػػػػػػػػراري   خي
 

2/216 

3 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًمميفى ككالجن  ألػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أؾي زادى المي

 ًلمثًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،نيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ أليَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو تيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ 
 

 إذا دىفىػػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػػابي الغريػػػػػػػػػػػبى الميعىػػػػػػػػػػػكَّرا
سَّػػػػػػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػػػػػػكارسى قػػػػػػػػػػػػػيسو دارعػػػػػػػػػػػػػيفى كحي

 

2/315 

 ) فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط+ جكاب مبني لممجيكؿ(  ماضو  )فعؿالشَّرطأداة + فعؿ  .13

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

كاًنبييا تغميكلكال حياء ًزدتي رأسىؾى ىىٍزمىةن             (1)إذا سيبرت ظىٌمت جى

 ) فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ(. الشَّرط)فعؿ مبني لممجيكؿ( + جكاب الشَّرطأداة + فعؿ  .14

 ىا في الجدكؿ التالي:دنكر  ،النَّقائضفي شعر ثالث مٌرات ه الصكرة كقد كردت ىذ   

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 إذا ذيًكػػػػػػػرىت ليمػػػػػػػى أيبػػػػػػػيحى ًلػػػػػػػيى اليىػػػػػػػكىل 1

 
 عمػػػػى مػػػػا تىػػػػرل مػػػػف ىجرتػػػػي كاجًتناًبيػػػػا

 
1/129 

 شػػػػػػػػػػرُّ قبيمػػػػػػػػػػةن  النَّػػػػػػػػػػاسإذا قيػػػػػػػػػػؿ: أمُّ  2
 

: تمػػػػػػػػؾى مجاشػػػػػػػػعي   كأعظػػػػػػػػـ عػػػػػػػػارنا قيػػػػػػػػؿى
 

2/109 

ًزنيػػػػػػػػػػػػػػػكا بقػػػػػػػػػػػػػػكـو فيٌضػػػػػػػػػػػػػػػمكا قػػػػػػػػػػػػػػكـه إذا  3  كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػكاًزًنيـٍ عمػػػػػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػػػػػزافً   مثمػػػػػػػػػػػػػػي مي
 

2/241 

 : الثَّانيالنمط 
( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ      )جممة طمبية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 )جممة طمبية" أمر"(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1
 ٌرة كاحدة:م النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

كادو فىميٌدكا كابًسطيكا ًمٍف ًعنانيا        إذا سىرَّكـٍ أٍف تىمسىحكا كجوى سابؽو        جى
(2) 

 كجاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألٌنو جممة طمبية أفادت معنى األمر.
                                                           

 .1/99الٌسابؽ،  - (1)
 .1/133الٌسابؽ،  - (2)
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 )جممة طمبية" أمر"(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 مٌرة كاحدة: النَّقائضدت ىذه الصكرة في شعر كقد كر 

ـٌ الٌطكاًؿ السَّكاعدً     ـي المكارـً فافتخر       بآباًئؾى الشُّ إذا عيدَّ أٌيا
(1) 

 الجكاب جممة طمبية أفادت األمر. جاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألفَّ 

ممة طمبية أفادت )ج الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ مسبكؽ بما( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3
 النيي(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ا              فال تعدؿ بنيًؾ بني ضرارً       (2)إذا ما كينتى ممتمسنا نكاحن

 كجاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألٌنو جممة طمبية أفادت معنى الٌنيي.

 )جممة طمبية"أمر"(. الشَّرط+ جكاب ( زائدةال )فعؿ ماضو مسبكؽ بما الشَّرطاألداة + فعؿ  .4

   مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

يؼ ًعيريىا  عكرنا فىشىٌرفكا         جيحيشنا إذا آبت مف الصَّ إذا ما تعاظمتـ جي
(3) 

 كجاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألٌنو جممة طمبية أفادت معنى األمر.

 النمط الثالث:

( + جكاب  الشَّرط+ فعؿ األداة   )فعؿ مضارع(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

ـى إذا بىًطنَّوي               يفعمف ًفعؿ األيتيف الميٍستىنَّوٍ       سكدنا مغالي
(4) 

 

                                                           
 .2/304السابؽ،  - (1)
 .1/183السابؽ،  - (2)
 .1/14السابؽ،  - (3)
 .1/9السابؽ، - (4)
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 برقـ الشاىد كرقـ الصفحة: ي الجدكؿ اآلتيمٌرة، نكردىا ف عشريفإحدل ك كقد كردت ىذه الصكرة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 38 14 30 90،88 67 22 11 34 6-5 3 رقـ الشاىد
 288 239 221 213 210 138 136 94 31 1/9 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 34 27 9 8 60 98،97 72 82 46 18-17 رقـ الشاىد
 309 280 197 165 59 21 2/18 378 375 360 رقـ الصفحة

          21 ـ
          25،24 رقـ الشاىد
          338 رقـ الصفحة

 كقد كرد جكاب الٌشاىد رقـ عشرة مجزكـ الجكاب كىك:

مىى القىٍيًف       ًكبىٍت قىٍيسه خيكالن ميغيرىةن        عى ٍزيافى ناًدـً  يىٍقرىعٍ إذا رى  (1)ًسفَّ خى

قد يجـز  :، كيقكؿ ابف مالؾ(2)يَّةالٌشعر بأٌف )إذا( تجـز في الٌضركرة  نُّحاةالذكر بعض  
 الٌشعر" ىك في الٌنثر نادر كفي  :كقاؿ في الٌتكضيح ،(3)بػ)إذا( االستقبالية حمالن عمى متى

 ، كقد تككف ليجة مف الميجات العربية القديمة كاندثرت.(4)كثير"

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرطاـ ( + جكاب )فعؿ ماضو ت الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

بىا مف نىٍحًضيا الميتكاكسً     ـٍ     عمى ما رى  (5)إذا اطَّردكا لـ يخؼى داءي ظيكًرًى

 

 

                                                           
 .1/288السابؽ، - (1)
 .367. المرادم، الجنى الداني، ص4/1865. أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 2/155المبرد، المقتضب،  - (2)
 .4/81ابف مالؾ، شرح الٌتسييؿ،  - (3)
ـ(، شكاىد شرح الٌتكضيح كالٌتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، تح: محمد 1983ىػ(،)672ابف مالؾ)ت: - (4)

 .18، عالـ الكتب، بيركت،3فؤاد عبد الباقي، ط
  .1/26السابؽ،  - (5)
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برقـ الشاىد  نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  مٌرة إحدل عشرةكقد كردت ىذه الصكرة 
 كرقـ الصفحة:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
78 12 16 3 55 14 49 55 61 44 57 

  2/68 376 376 363 353 207 155 90 1/26 رقـ الصفحة
          11 ـ

          12 رقـ الشاىد
          286 رقـ الصفحة

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3

 مٌرة كاحدة: لنَّقائضاكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (1)أبي حسبه عىٍكده رفيعه كصخرةه        إذا قيًرعىٍت لـ تستطعيا مىعىاكليوٍ    

 )فعؿ مضارع منفي بال(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .4

  مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

نابيإٌني إذا خطرٍت كرائي ًخٍندىف     (2)ي     ال يقشعرُّ مف الكعيًد جى

 )فعؿ مضارع ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .5

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضشعر  كقد كردت ىذه الصكرة في

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ٍضػػػػػػػػػػػػػتىيا 1 ٍضخى ػػػػػػػػػػػػػرىةه إذا خى ٍنكى ػػػػػػػػػػػػٍجراءي مي  سى

 
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  دي إناؤيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىتىزى

 
1/154 

ػػػػرىٍت عنيػػػػا الجالبيػػػػبى كارتىػػػػدىتٍ  2 سى  إذا حى
 
 

ٌيػػػػػػػػاالن يكػػػػػػػػػادي يصػػػػػػػػػكريىا كج مى  إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػػزَّ
 

368 

  

 

                                                           
 .2/58السابؽ،  - (1)
 2/250السابؽ، -(2)
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)فعؿ مضارع  الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ مسبكؽ بما ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .6
 منفي بمـ(.

 احدة:مٌرة ك  النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

َـّ في سىٍعدو كال آؿ مالؾو         غالـه، إذا ما قيؿ لـ يتبيدؿٍ    فما ت
(1) 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط( + جكاب الزائدة)فعؿ ماضو مسبكؽ بما  الشَّرطاألداة + فعؿ  .7

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي  ،ثالث مٌراتكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة

1 
 ًنسػػػػػػػػػػكتيـ إذا مػػػػػػػػػػا أنكحػػػػػػػػػػكا كميػػػػػػػػػػكرً 

ٍمػػػػػػػػػػػػػراًتيـٍ  ـٍ سػػػػػػػػػػػػمفنا عمػػػػػػػػػػػػى حي  يىٍتبىٍعػػػػػػػػػػػػنيي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذًكمُّ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ىىبىٍنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو ًتنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   غى
 أعػػػػػػػػػػػػػداءى بطػػػػػػػػػػػػػًف شػػػػػػػػػػػػػعىٍيبىًة األكشػػػػػػػػػػػػػاؿً 

  

1/205 

ـٍ إذا مػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػنعتٍ  2 ٌنػػػػػػػػػػػػا لنحمػػػػػػػػػػػػيكي  كا 
 

 بنػػػػا الخيػػػػؿي تىػػػػٍرًدم مػػػػف شػػػػنكفو كزاىػػػػؽً 
 

169 
 إذا مػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػارى فػػػػػػػػػػػػي أرضو تراىػػػػػػػػػػػػا 3

 
 الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مظىمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 
323 

)فعؿ  الشَّرط( + جكاب الزائدة )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ مسبكؽ بما الشَّرطاألداة + فعؿ  .8
 مضارع مثبت(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

تىيا إذا ما أيبركٍت       أذني أٌزبَّ يفيرُّهي الٌسٍمساري         (2)شىبَّيتي ًشٍعرى

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو مسبكؽ بما( + جكاب  الشَّرطفعؿ األداة +  .9

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػربٍت البابميَّػػػػػػػػػةى لػػػػػػػػػـ تيبػػػػػػػػػؿٍ  1  إذا مػػػػػػػػػا شى

 
 حيػػػػػػػػػاءن كال ييسػػػػػػػػػقى عفيفنػػػػػػػػػا عصػػػػػػػػػيريىا

 
1/386 

دىتٍ إذا مػػػػػػا مشػػػػػػت  2  لػػػػػػـ تنتيػػػػػػٍز، كتػػػػػػأكَّ
 

ػػػػؿو  ٍنعى  كمػػػػا انػػػػآدى مػػػػف خيػػػػؿو كىجو  غيػػػػري مي
 

2/116 

 
                                                           

 .2/121السابؽ،  - (1)
 .2/220السابؽ،  - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

)فعؿ مضارع مبني  الشَّرطني لممجيكؿ( + جكاب ب)فعؿ ماضو م الشَّرطاألداة + فعؿ  .10
 لممجيكؿ(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
مَّؼي  لنا العزَّةي الغىمباءي كالعددي اٌلذم             (1)عميو إذا عيدَّ الحصى ييتحى

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .11
 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر ثالث مٌرات كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػةن مػػػػػػػػف ميجاشػػػػػػػػعو  1  لقػػػػػػػػكمي أكفػػػػػػػػى ًذمَّ

نػػػػػػػػػاثىى ميجاشػػػػػػػػػعو  تىًخػػػػػػػػػؼُّ   مػػػػػػػػػكازيفى الخى
 

ـي الميصػػػػػػػػػػػٌبحي  ػػػػػػػػػػػؿَّ السَّػػػػػػػػػػػكا  كخيػػػػػػػػػػػره إذا شي
 كيىثقيػػػػػػػػػػػػػؿي ميزانػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػييـ فيػػػػػػػػػػػػػرجحي 

 

1/363 

 عنَّػػػػػػػػػػػػا كنكػػػػػػػػػػػػـ النَّػػػػػػػػػػػػاسأال تسػػػػػػػػػػػػألكفى  2
 أٌينػػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػػاستعػػػػػػػػػالكا فعػػػػػػػػػٌدكا، يعمػػػػػػػػػـ 

 

ػػػػػػػنائعً   إذا عيٌظمػػػػػػػت عنػػػػػػػد األمػػػػػػػكري الصَّ
 لصػػػػػػػػػػػػػاحبو فػػػػػػػػػػػػػي أٌكؿ اٌليػػػػػػػػػػػػػًر تػػػػػػػػػػػػػابعي 

 

2/112 

ػػػػػػػػػػػا 3 نىػػػػػػػػػػػاثىي ميجاشػػػػػػػػػػػعو  أتعػػػػػػػػػػػدؿي يربكعن  خى
 تيالقػػػػػػػػػػػػػػػي ليربػػػػػػػػػػػػػػػكعو إيػػػػػػػػػػػػػػػادى أركمػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 فتزعزعػػػػػػػػػػا ،إذا ىيػػػػػػػػػػزَّ باأليػػػػػػػػػػدم القىنػػػػػػػػػػا
 كًعػػػػػػػػػػػػػػػزنا أىبىػػػػػػػػػػػػػػػت أكتػػػػػػػػػػػػػػػاديهي أف تينزعػػػػػػػػػػػػػػػا

  

2/205 

  النمط الرابع: 

( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ   )جممة اسمية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 (.مقترنة بالفاء سمية)جممة ا الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ  .1

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضمٌرات في شعر  أربعكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػػا ظعاًئننػػػػػػػػػػا 1  إذا سػػػػػػػػػػايرٍت أسػػػػػػػػػػماءي يكمن

 
 فأسػػػػػػماءي مػػػػػػف تمػػػػػػؾ الظَّعػػػػػػاًئف أممػػػػػػحي 

 
1/359 

اًنيػػػػػػػػػػا 2  إذا عػػػػػػػػػػدلٍت ًنحيػػػػػػػػػػيًف فػػػػػػػػػػكؽ ًعجى
 عنػػػػػػدىا فكيػػػػػػؿه ليػػػػػػا مػػػػػػف ميبتغػػػػػػي الػػػػػػٌزاد

 

 كحثَّػػػػػػػػػٍت ًبرجمييػػػػػػػػػا الًحمػػػػػػػػػارى فقرمػػػػػػػػػدا
كلػػػوي الٌرجػػػؿ كاليػػػدا ف شػػػاء أرخػػػت حى  كا 

 

353 

ذا بىًطٍنػػػػػػػتى فأنػػػػػػػت يػػػػػػػا ابػػػػػػػف مجاشػػػػػػػعو  3  كا 
 

نػػػػػػػػػػػػػػاًدؼه نىثَّػػػػػػػػػػػػػػاري   عنػػػػػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػػػػػكاًف جي
 

2/222 
ذا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنىؾى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائالن أخمفنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، 4  كا 

 
نيػػػػػػػػػػػتى  ذا غى ػػػػػػػػػػػكافً  كا   فيػػػػػػػػػػػفَّ عنػػػػػػػػػػػؾ غى

 
242 

 
                                                           

 .2/21السابؽ،  - (1)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 جممة اسمية. جاء الجكاب مقترننا بالفاء ؛ ألٌنو

الكافة كالمكفكفة + جممة  )كأٌف+ ما الشَّرطؿ ماضو تاـ ( + جكاب )فع الشَّرطأداة + فعؿ  .2
 اسمية(.

 :، نكردىما في الجدكؿ اآلتيمٌرتيف النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ثيػػػػػػػػػػػػػػػرى اإلنػػػػػػػػػػػػػػػاءي كأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػا 1  حتػػػػػػػػػػػػػػػى إذا خى

 
 نًػػػػػػٌي األشػػػػػػكؿي فيػػػػػػوي القػػػػػػريسي مػػػػػػف المى 

 
1/153 

 ىىػػػػػػػػػػػػػًزـه أجػػػػػػػػػػػػػشّّ إذا اسػػػػػػػػػػػػػتحارى ببمػػػػػػػػػػػػػدةو  2
 

 فكأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبًجكائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 
  

2/215 

 )جممة اسمية مقترنة بكأٌف(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ  .3

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

راًد تثكري يكـى غيبارً       منكـ إذا لحؽى الرُّككبي كأٌنيا      ًخرىؽي الجى
(1) 

 جاء الجكاب جممة اسمية كلـ تقترف بالفاء.

 (.مقترنة بالفاء )جممة اسمية الشَّرط)فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ  .4

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضشعر  كقد كردت ىذه الصكرة في

 ير الّشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعالشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىد  م
 

 الصفحة
ٌصػػػػػػػػػػػػمىٍت قػػػػػػػػػػػػيسه فػػػػػػػػػػػػأنتـ قميميػػػػػػػػػػػػا 1  إذا حي

  
ػػػػػػػمًب قػػػػػػػيسو لعػػػػػػػاًلـً   كأبعػػػػػػػدىا مػػػػػػػف صي

 
 
 
 

1/283 
ميي منيػػػػػػػػػػػػا ًبًمٍعقػػػػػػػػػػػػدو  2 ٌميػػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػػالحى  إذا حي

 
اٌل لػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػنيا مىعاًطميػػػػػػػػػػوٍ  ، كا   ممػػػػػػػػػػيحو

 
2/64 

 جاء الجكاب مقترننا بالفاء ؛ ألٌنو جممة اسمية
 )جممة اسمية مقترنة بإٍف(. الشَّرطـ( + جكاب )فعؿ ماضو تا الشَّرطاستفياـ + أداة + فعؿ  .5

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
ػػػػػػػػػػػػػػكا إذا بىمػػػػػػػػػػػػػػغى المخػػػػػػػػػػػػػػازم  ألػػػػػػػػػػػػػػـ تخشى
ػػػػػػػػػػػػرَّ ًجٍعػػػػػػػػػػػػًثفى كػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػيالن   فػػػػػػػػػػػػإٌف مىجى

 

 عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػنكاًت ًجٍعػػػػػػػػػػػًثفى أف تيثػػػػػػػػػػػارا
ٍقتىميػػػػػػػػػػػػػو نيػػػػػػػػػػػػػارا كأٍعػػػػػػػػػػػػػيىفي كػػػػػػػػػػػػػاف مى
(2) 

 ة اسميةجاء الجكاب مقترننا بالفاء ؛ ألٌنو جمم 
                                                           

 .1/238السابؽ،  - (1)
 .1/184الٌسابؽ،  - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 النمط الخامس:

(. الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ   )فعؿ ماضو

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ مضارع منفي بمـ( + جكاب  الشَّرطأداة + فعؿ 

 :اآلتيلجدكؿ نكردىما في ا ،مرتيف النَّقائضشعر  كقد كردت ىذه الصكرة في

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػا عىطىفػػػػػػػػتى ليػػػػػػػػـ 1 كا عاتمن  إذا لػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػًدرُّ

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػريعةن إبشػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػاًح دىركري 

 
1/33 

 إذا لػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػٍف إاٌل قيػػػػػػػػػػػػػكفي مجاشػػػػػػػػػػػػػعو  2
 

ماةن عف األحسػاًب ضػاعٍت ثيغكريىػا  حي
 

385 
 :النمط الٌسادس  

( الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب  .)فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .1

عكريىا يا       إذا اسكدَّ بيف األممحيًف جى   (1)رأيتي كيميبنا يىٍعريؼي المؤـ ريحى

رقـ ب اآلتينكردىا في الجدكؿ  ،النَّقائضشعر  فيات مرٌ كثالث  مئةكقد كردت ىذه الصكرة 
 :كرقـ الٌصفحة الشاىد

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 12 33 21 4 26 8 1 21 11 1 رقـ الشاىد
 98 93 92 84 52 31 17 15 13 11 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 21 5 17 100 17 7 29 23 21 24 رقـ الشاىد
 173 135 126 274 137 155 107 104 104 100 رقـ الصفحة

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ
 24 64 3 79 15 28 26 16 7 28 الشاىدرقـ 

 240 234 215 211 195 90 190 188 187 186 رقـ الصفحة

                                                           
 .1/11السابؽ،  - (1)
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 الثالثىالفصل

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 ـ
 2 12 98 87 55 40 12 141 110 34 رقـ الشاىد
 343 333 322 321 318 289 285 283 277 241 رقـ الصفحة

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 ـ
 25 46 35 34 12 38 35 37 30 26 ىدرقـ الشا

 384 375 373 373 369 348 348 348 347 346 رقـ الصفحة
 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 ـ

 74 62 52 32 29 115 106 89 52 50 رقـ الشاىد
 40 38 36 35 34 23 22 20 2/14 386 رقـ الصفحة

 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 ـ
 10 8 1 54 50 39 46 4 55 17 رقـ الشاىد
 120 111 110 108 107 102 69 165 58 43 رقـ الصفحة

 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 ـ
 13 4 43 29 20 30 64 40 35 5 رقـ الشاىد
 211 210 180 178 166 164 159 150 149 125 رقـ الصفحة

 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 ـ
 83 25 2 16 8 6 65 27 19 19 رقـ الشاىد
 250 244 241 238 227 227 221 217 216 216 رقـ الصفحة

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 ـ
 20 36 4 97 74 51 4 42 3 9 رقـ الشاىد
 318 309 299 297 295 292 283 282 275 255 رقـ الصفحة

        103 102 101 ـ
        25 8 46 رقـ الشاىد
        338 336 320 رقـ الصفحة
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 الثالثىالفصل

 (.الزائدة )فعؿ ماضو مسبكؽ بما الشَّرط+ األداة + فعؿ  يدؿ عمى الجكاب ما .2

ما    كعي  سىكَّ  (1)كقد أثكمٍت أيَـّ البحريف خيمينا        بكردو إذا ما استعمفى الرَّ

ـ برق نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر كعشريف مٌرة  استن كقد كردت ىذه الصكرة 
 :الٌصفحةكرقـ  الٌشاىد

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 16 36 51 76 61 74 26 8 35 6 رقـ الشاىد
 370 288 269 211 365 271 104 86 56 1/25 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 164 15 14 13 12 11 ـ
 66 38 63 16 27 35 34 80 79 33 رقـ الشاىد
 233 230 205 118 66 45 45 19 2/19 373 رقـ الصفحة

     26 25 24 23 22 21 ـ
     46 43 14 55 4 97 رقـ الشاىد
     340 328 325 321 299 297 رقـ الصفحة

 

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .3

 :الجدكؿ اآلتينكردىا في  ،النَّقائضمٌرات في شعر  سبعكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػكا ًمٌنػػػػػي إذا كيٍنػػػػػتي ضػػػػػامننا 1  إذنا مػػػػػا رىضي

 
 1/98 بأحسابي قىكًمي في الًجباًؿ كفي السيؿً 

تػػػػػػػػرؼو  2 ٌبػػػػػػػػي عػػػػػػػػف أعراضػػػػػػػػيـ كيػػػػػػػػؿَّ مي  كذى
 

ـي عمػػػػػػى رجػػػػػػؿً   كًجػػػػػػٌدم إذا كػػػػػػاف القيػػػػػػا
 

103 
 فإٌنػػػػػػػػػػؾ ال تيرًضػػػػػػػػػػي إذا كينػػػػػػػػػػتى عاتبنػػػػػػػػػػا 3

 
ميمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكدًَّة كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿً   خى

 
118 

 ٍدنػػػػػػػػى إذا كنػػػػػػػػت آمننػػػػػػػػاتكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػع األ 4
 

َـّ الغثػػػػػػػػػػػػاءي الٌتراقيػػػػػػػػػػػػا  كأيدعػػػػػػػػػػػػى إذا غػػػػػػػػػػػػ
 

2/126 
 كراضو بحكػػػػػػـ الحػػػػػػٌي بىكػػػػػػًر بػػػػػػف كائػػػػػػؿو  5

 
 إذا كػػػػاف فػػػػي الػػػػذُّىميًف أك فػػػػي المَّيػػػػازـً 

 
157 

 فػػػػػػػػػػػكارش ال يػػػػػػػػػػػدعكفى بػػػػػػػػػػػاؿ مجاشػػػػػػػػػػػعو  6
 

ػػػػػػػػػػا ذا ككاكػػػػػػػػػػبى أشػػػػػػػػػػنعا  إذا كػػػػػػػػػػاف يكمن
 

206 
 فػػػػػػػػػػػكارش ال يػػػػػػػػػػػدعكفى بػػػػػػػػػػػاؿ مجاشػػػػػػػػػػػعو  7

 
 سػػػػػػػنابؾي ًعثيػػػػػػػراإذا كػػػػػػػاف مػػػػػػػا تػػػػػػػذرم ال

 
312 

 
                                                           

 .1/56السابؽ،  -(1)
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 الثالثىالفصل

 )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .4

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضمٌرات في شعر  ثماني كقد كردت ىذه الصكرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 ال يحتبػػػػػػػػػػػػػػي بفنػػػػػػػػػػػػػػاء بيتػػػػػػػػػػػػػػؾ ًمػػػػػػػػػػػػػػثميـ 1

 
ػػػػػػػػػػػدَّ الفىعػػػػػػػػػػػاؿ األفضػػػػػػػػػػػؿي   أبػػػػػػػػػػػدنا إذا عي

 
1/135 

ػػػػٍف أنػػػػتى ميٍعتىػػػػزو  2 ػػػػف إذا مػػػػا قيػػػػؿ مى  أبػػػػي مى
 

ػػػٍف قىػػػكـو ىيػػػـ بينػػػاة المكػػػارـً   إذا ًقيػػػؿ ممَّ
 

1/274 
 كحتٌػػػػػػػػى بعثناىػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي يػػػػػػػػدو ليػػػػػػػػا  3

 
ػػػػػػػةن كىػػػػػػػي ريسَّػػػػػػػؼي  ػػػػػػػؿَّ عنيػػػػػػػا ريمَّ  إذا حي

 
2/12 

 كأبصػػػػػػػػػػػػٍر كيػػػػػػػػػػػػؼى تىنبػػػػػػػػػػػػكا باألعػػػػػػػػػػػػادم 4
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػفاتي ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت صى  مناًكبييػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا قيًرعى
 

161 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي بيظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىىفَّ إ 5  ذا أينيخى

 
ٌكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ريكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتيفَّ ميخى

 
164 

نػػػػػػػػػػػػػػػا 6 ٌنػػػػػػػػػػػػػػػا لتػػػػػػػػػػػػػػػركم بػػػػػػػػػػػػػػػاألكٌؼ ًرماحي  كا 
 

 إذا أيرعشػػػػػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػػػػػديكـي بالمعػػػػػػػػػػػػػػالؽً 
 

173 
ًطػػػػػػػػػػػػبفى غكالينػػػػػػػػػػػػا 7  تمقػػػػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػػػراـ إذا خي

 
صػػػػػػػػػػػػػافً   كالتَّغمبيَّػػػػػػػػػػػػػةي غيػػػػػػػػػػػػػري جػػػػػػػػػػػػػدَّ حى

 
251 

ػػػػػػػػػغىا  8 ٍبػػػػػػػػػرناالٌشػػػػػػػػػعر ضى  اءي حػػػػػػػػػيفى لىقيػػػػػػػػػكا ًىزى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ األًعنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ذا اٍعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  زاـً إذا مي
 

324 
 

 (.الزائدة )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ مسبكؽ بما الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .5

 :مٌرتيف النَّقائضلصكرة في شعر كقد كردت ىذه ا

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػٍف أنػػػتى ميٍعتىػػػزو  1 ػػػف إذا مػػػا قيػػػؿ مى  أبػػػي مى

 
ػػػٍف قىػػػكـو ىيػػػـ بينػػػاة المكػػػارـً   إذا ًقيػػػؿ ممَّ

 
1/274 

 كحتَّػػػػػى قىتمنػػػػػا الجيػػػػػؿ عنيػػػػػا كغػػػػػكًدرىٍت       2
 

 إذا مػػػػػػػػػػػػا أينيخػػػػػػػػػػػػت كالمػػػػػػػػػػػػدامعي ذيرَّؼي 
 

2/11 

 

 :الٌسابعالٌنمط 

( +  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ   .تتمة الجكاب)فعؿ ماضو

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي:

 + تتمة الجكاب.جزء مف الجكاب + األداة + فعؿ الشَّرط )فعؿ ماضو تاـ( 
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 الثالثىالفصل

 :ا في الجدكؿ اآلتينكردى ،ثالث مٌرات النَّقائضشعر في  الٌصكرةكقد كر ىذا 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ايىػػػػػػػةو         1 ػػػػػػػا مػػػػػػػا أرل مػػػػػػػف عىمى  ثالثػػػػػػػيف عامن

 
ػػػػػػػػػدىتي ليػػػػػػػػػا رىٍحمػػػػػػػػػي  إذا برقػػػػػػػػػٍت إاٌل شى

 
1/97 

2 
ٌجمػػػػػػػت  ألػػػػػػػـ تعممػػػػػػػي أٌنػػػػػػػي إذا الًقػػػػػػػٍدري حي

فػػػػػػػػػػػػػائً   ري نارىىػػػػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػػػػآميةه تىغشػػػػػػػػػػػػػى الخى
 

 كأيلقػػػػػػػي عػػػػػػػف كجػػػػػػػًو الفتػػػػػػػاًة سيػػػػػػػتكريىا
 كنىػػػػػػٍبحي ًكػػػػػػالب الحػػػػػػٌي فييػػػػػػا ىىريريىػػػػػػا

 

372-
373 

 كىثيػػػػػػػػػػػػػرة ًصػػػػػػػػػػػػػئباًف الٌنطػػػػػػػػػػػػػاًؽ كأنَّيػػػػػػػػػػػػػا 3
 

غػػػػػػػػاًبفي ًكيػػػػػػػػري  ٍت منيػػػػػػػػا المى ػػػػػػػػحى  إذا ٌرشى
 

2/284 
 .الشَّرط بكىذا ما يسمى باالكتناؼ في أسمك 

 :الثٌامفالٌنمط 

 )جممة اسمية(.الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  رطالشَّ جزء مف الجكاب + األداة + فعؿ 

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة ىي:

 )جممة اسمية(.الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ 

نػػػػػػػػا نىعنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مىصػػػػػػػػادو ًرمىاحى  كنحػػػػػػػف مى
ـٌ الكعػػػػػػػػػػػػػػػكًب كأٌنيػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػ  ريدىٍينىيَّػػػػػػػػػػػػػػػةن صي

 

ػػػػػػػػػػػػ  كائـً ككيػػػػػػػػػػػػفَّ إذا يىمقىػػػػػػػػػػػػيفى غيػػػػػػػػػػػػرى حى
ػػػػػتالحـً   (1)مصػػػػػابيحي فػػػػػي تركيًبيػػػػػا المي

ـٌ الكعكبً  :فأصؿ الجممة   كائـً كٌف ريدىٍينىيَّةن صي  إذا يىمقىيفى غيرى حى

 :التٌاسعالنمط 

 )فعؿ مضارع(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدٌؿ عمى الجكاب

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .1

 :مٌرة كاحدة النَّقائضذه الصكرة في شعر كردت ىكقد 

ليوي المىخازم      إذا يجرم كيدَّرعي الغيبارا    ستعمـ مىٍف تناكى
(2) 

 

                                                           
 .1/281الٌسابؽ،  - (1)
 .1/188السابؽ،  - (2)
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 الثالثىالفصل

 )فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب  .2

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (1)رسي          كينازلكفى إذا ييقاؿي نىزاؿً إٌني لتستمبي الممكؾى فكا    

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .3

 :آلتينكردىا في الجدكؿ ا ،النَّقائضمٌرات في شعر  كقد كردت ىذه الصكرة ثالث

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػا لقٌكالػػػػػػػػػػػػػػػػكفى لمخيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أقػػػػػػػػػػػػػػػػدمي 1  كا 

 
قػػػػػػدَّما إذا لػػػػػػـ يجػػػػػػٍد كغػػػػػػؿي   الفػػػػػػكارًس مي

 
1/53 

 كلسػػػػػػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػػػػػػأخكذو بمغػػػػػػػػػػػػػػػكو تقكليػػػػػػػػػػػػػػػوي  2
 

ػػػػػػػػػػػٍد عاقػػػػػػػػػػػداًت العػػػػػػػػػػػزائـً  ـٍ تىعىمَّ  إذا لػػػػػػػػػػػ
 

249 
لػػػػػػػػػكا ًبنػػػػػػػػػا 3  سػػػػػػػػػيكفيًؾ كاألضػػػػػػػػػياؼى إٍف نىزى

 
مىػػػػػػػػػكَّحي   إذا لػػػػػػػػػـ يىكيػػػػػػػػػٍف ًرسػػػػػػػػػؿه ًشػػػػػػػػػكاءه مي

 
362 

 

 (.الزائدة )فعؿ مضارع مسبكؽ بما الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .4

تيقٌطعي لمَّيًك أعناقيا                إذا ما تسمعفَّ لممينشدً         
(2) 

 :العاشرالنمط 

( +  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ   .تتمة الجكاب)فعؿ ماضو

 كجاء ىذا النمط عمى صكرة كاحدة كىي:

( + تتمة الجكاب)فعؿ مضارع  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ   بكؽ بما(.سم)فعؿ ماضو

 (3)بٌيٍف إذا نزلٍت عميؾ ميجاشعه،          أك نىيشؿه تىمىعاًتكـٍ ما تصنعي   

أك نىيشؿه تىمىعاًتكـٍ  : إذا نزلٍت عميؾ ميجاشعه،كاألصؿ ،الشَّرطكىذا ما يسمى باالكتناؼ في أسمكب 
 .بٌيف ما تصنعي 

 
                                                           

 .1/219السابؽ، - (1)
 .2/174السابؽ،  - (2)
 .2/284السابؽ، - (3)
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 الثالثىالفصل

 : الحادم عشرالنمط 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط( + جكاب األداة + اسـ متقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ .1

طىرٍت كرائي داًرمي كًجمارم       ٍت       خى بَّضى ذا ًكالبي بىني المىراغىًة رى  (1)كا 

 برقـ الصفحة كرقـ الشاىد: مٌرة، نكردىا في الجدكؿ اآلتي عشرة ستَّ كقد كردت ىذه الصكرة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 28 15 67 112 26 76 63 11 10 1/4 رقـ الشاىد
 257 256 249 226 113 62 38 2/6 249 235 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
     7 52 10 84 71 29 رقـ الشاىد
     334 321 303 270 265 257 رقـ الصفحة

ماضو )فعؿ  الشَّرطاألداة + ضمير نائب عف االسـ متقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .3
 جيكؿ(.مبني لمم

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
ك أيجيرٍت بالٌرماًح المىداًعسً   (2)إذا ىي حمٍَّت بيفى سىٍعدو كمالؾو          كعمرو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + ضمير متقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ(+ جكاب  .4
 :مٌرة كاحدة النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

مىثكا لو في ثكبًو بشعيرً          ذا ىـ جمعكا لو مف بيٌرىـٍ         غى كا 
(3) 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطمجيكؿ(+ جكاب لم مبني األداة + اسـ متقدـ عمى )فعؿ ماضو  .5
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

لميٍقرفاتي مف الًعرابً إذا آباؤنا كأبكؾ عيدُّكا          أبافى ا          
(4) 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + اسـ متقدـ عمى فعؿ )مضارع منفي بما( + جكاب  .6

 

                                                           
 .1/235الٌسابؽ،   - (1)
 .1/25ؽ،الساب - (2)
 .2/259السابؽ،  - (3)
 .2/336السابؽ، - (4)
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

دىل سممى عمى مف يىزكريىا   (1)إذا نحف لـ نممؾ لسممى ًزيارةن        نىًفٍسنا جى

 عشر: الثَّانيالنمط  

 )فعؿ مضارع(. الشَّرطاة + اسـ مقدـ عمى فعؿ + جكاب األد

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرطاألداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .1

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضمٌرات في شعر  خمسكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 إذا نحػػػػػػػػػف قمنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد تباينػػػػػػػػػًت النَّػػػػػػػػػًكل 1

 
ٍبػػػػػػػػػػػرةن أك تيميريىػػػػػػػػػػػا ٍقػػػػػػػػػػػًرؽي سػػػػػػػػػػػممى عى  تيرى

 
1/11 

2 
 إذا األفػػػػػػػػػػػؽ الغربػػػػػػػػػػػيُّ أمسػػػػػػػػػػػى كأنَّػػػػػػػػػػػو
 تػػػػرل النَّيػػػػبى مػػػػف ضػػػػيفي إذا مػػػػا رأينىػػػػوي 

 

 ٌسػػػػػػػػػػػدىل أيرجػػػػػػػػػػػكاو كاسػػػػػػػػػػػتقمَّت عىبكريىػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػمكزنا عمػػػػػػى ًحٌرارًتيػػػػػػا مػػػػػػا تيحيريىػػػػػػا  ضي

 

373 

 إذا جعفػػػره مػػػٌرت عمػػػى ىضػػػبًة الًحمػػػى  3
 

 تىقنَّػػػػػػػػػػػعي إذ صػػػػػػػػػػػاحت إلييػػػػػػػػػػػا قبكرىػػػػػػػػػػػا
 

377 
 كليػػػػػػػػػـ عميػػػػػػػػػؾ إذا الفحػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػدافعت 4

 
ػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػكجيفَّ ًغمػػػػػػػػػػػػػػاري   لجػػػػػػػػػػػػػػجه يغيمُّ

 
2/230 

5 
ذا العيػػػػػػػػػػػػػػكف تكارىػػػػػػػػػػػػػػت أبصػػػػػػػػػػػػػػػارىا  كا 
 نظػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػدَّلىيمىسي نظػػػػػػػػػػرةن مػػػػػػػػػا ردَّىػػػػػػػػػػا

 

 كجػػػػػػػػػرل بيػػػػػػػػػفَّ مػػػػػػػػػع السَّػػػػػػػػػراب ًقفػػػػػػػػػاري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّاري   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿه ًبمقمتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو، كال عي

 

228 

مبني لممجيكؿ )فعؿ مضارع  الشَّرطاألداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .2 
 مسبكؽ بال(.

 :، نكردىما في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة مٌرتيف في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 كالمػػػػػػػػػػػػػػػػانعكف إذا النسػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ترادفػػػػػػػػػػػػػػػػت 1

 
 حػػػػػػػػػػػذىرى الٌسػػػػػػػػػػػباًء ًجماليػػػػػػػػػػػا ال تيرحػػػػػػػػػػػؿي 

 
1/136 

ذا البػػػػػػػػػػػػػػػػػراجـي بػػػػػػػػػػػػػػػػػالقكـً تخػػػػػػػػػػػػػػػػػاطركا 2  كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػكلي ًبأغمػػػػػػػػػػػػػب ًعػػػػػػػػػػػػػزُّ   هي ال يينػػػػػػػػػػػػػزىؿي حى
 

1/137 
 

)فعؿ مضارع  الشَّرطاألداة + ضمير مقدـ عمى )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب  .3
 مثبت(.

                                                           
 1/12السابؽ،  - (1)
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

ٌردىٍت          تىأىلَّؽي فييفَّ المنايا المَّكامعي   ، إذا ىي جي ًبميٍرىىفةو ًبيضو
(1) 

 ر:عش الثٌالثالنمط 

 )جممة اسمية(. الشَّرطمتقدـ عمى فعؿ + جكاب أك ضمير األداة + اسـ 

( + جكاب اسـ أك األداة +  .1  ()جممة اسمية الشَّرطضمير متقدـ عمى )فعؿ ماضو

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيثالث مٌرات النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 كليفَّ إذا التقػػػػػػػػػػػػكايأنىٍسػػػػػػػػػػػػفى عنػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػ 1

 
ذا ىػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػرزكا فيػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ًخفػػػػػػػػػػػػػػػاري   كا 

 
2/227 

ذا طيييَّػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػف كرائػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػبحت 2  كا 
 

ـي الٌرمػػػػػػػػػػػػػػاًح عمػػػػػػػػػػػػػػييـ يتزعػػػػػػػػػػػػػػزعي  ػػػػػػػػػػػػػػ  أجى
 

2/285 
طىفىػػػػػػػػػػػػػى لقيػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػو ميعيػػػػػػػػػػػػػدنا  3  إذا الخى

             
 فأٌييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمري لمٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماـً 

 
2/324 

2.  + )  ٌف(.ممة اسمية مسبكقة بكأ)ج الشَّرطجكاب األداة + اسـ متقدـ عمى )فعؿ ماضو

 مرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ا كأٌنيـ الجرادي المرسؿي   بائعي جاءني ديٌفاعييا        مكجن ذا الرَّ كا 
(2) 

 جاء الجكاب جممة اسمية كلـ تقترف بالفاء.

( + جكاب  .3  بكأٌف(. )جممة اسمية مسبكقة الشَّرطاألداة + ضمير متقدـ عمى )فعؿ ماضو

 مرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

نىى النخًؿ أك أبكاري كرـو ييقطؼي    (3)إذا ىفَّ ساقطفى الحديث كأٌنوي        حى

 جاء الجكاب جممة اسمية كلـ يقترف بالفاء.

رنة )جممة اسمية مسبكقة بميت مقت الشَّرطاألداة + اسـ متقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .4
 بالفاء(.

                                                           
 .2/109السابؽ، - (1)
 .1/137السابؽ، - (2)
 .2/5السابؽ،  - (3)
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 الثالثىالفصل

 مرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

َـّ، فىميتني           : عى فائحً      إذا ما العىذارل قيٍمفى إذا كاف لي اسمنا كنت تحتى الصَّ
(1) 

 جاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألنو جممة اسمية.

 عشر: الٌرابعالنمط 

(.+ األداة + اسـ مقدـ ع ما يدؿ عمى الجكاب  مى )فعؿ ماضو

 الجكاب أك ما يدؿ عميو + األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ(. .1

كلكف تيرل لي غايةي المجًد سابقنا        إذا الخيؿي قادىٍتيا الجيادي معى الفحؿً  
(2)      

برقـ الشاىد  نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضشعر  في خمس عشرة مٌرة كقد كردت ىذه الصكرة
 رقـ الصفحة:ك 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 42 19 32 28 78 13 5 20 6 1/18 رقـ الشاىد
 349 245 335 335 149 98 84 51 25 50 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 67 70 36 6 14 3 8 30 66 6 رقـ الشاىد
 294 265 230 227 211 192 64 2/9 378 369 رقـ الصفحة

    18 17 16 15 14 13 12 ـ
       5 51 18 11 رقـ الشاىد
       343 321 308 308 رقـ الصفحة

 مقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ(. الزائدة + األداة + اسـ مسبكؽ بما ما يدؿ عمى الجكاب .2

إذا ما سميطه غرَّقىٍتؾى بيحكريىا    ستعمـ ما ييغني ميعىيده كميعرضه         
(3) 

 

                                                           
 .2/207السابؽ،  - (1)
 1/98السابؽ،  - (2)
 .1/11السابؽ،  - (3)
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 الثالثىالفصل

 :نكرىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  مٌرة إحدل عشرةكرة كقد كردت ىذه الص

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 7 1 92 74 51 101 29 1 14 4 رقـ الشاىد
 2/151 324 322 320 290 274 186 17 13 1/11 رقـ الصفحة

          11 ـ
          49 رقـ الشاىد
          158 رقـ الصفحة

 + األداة + ضمير مقدـ عمى )فعؿ ماضو تاـ(. جكابما يدؿ عمى ال .3

 في الجدكؿ اآلتي: النَّقائضفي شعر  نكردىا ،مٌرات أربع كقد كردت ىذه الصكرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 حكاىػػػػػػػا امػػػػػػػرؤه سػػػػػػػيؿه إذا ىػػػػػػػك باعيػػػػػػػا  1

         
ًكسػػػػػػػػػٍت أثمانييػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ ييمػػػػػػػػػػاكس ف كي  كا 

 
1/25 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادى كىٍرسو  2  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعديو سى
 

 ذا ىػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػكؽ أيػػػػػػػػػدم القػػػػػػػػػكـً سػػػػػػػػػاراإ
 

178 
ـي اليامػػػػػػػػةي  3  الَّتػػػػػػػػيكضػػػػػػػػٌبةي أخػػػػػػػػكالي ىػػػػػػػػ

ػػػػتٍ   إذا ىػػػػي ماسػػػػت فػػػػي الحديػػػػًد كأعمىمى
 

ػػػػػػػػػػػػػةه لمجمػػػػػػػػػػػػػاجـً   بيػػػػػػػػػػػػػا ميضػػػػػػػػػػػػػره دىٌماغى
ضػػػػػػػارـً   تمػػػػػػػيـه كجاشػػػػػػػت كػػػػػػػالبحكًر الخى

 

272 

ػػػػػػػػػػبَّ الحػػػػػػػػػػديث مجاشػػػػػػػػػػعه  4  كال تتقػػػػػػػػػػي غي
 

 إذا ىػػػػػػػػي جاعػػػػػػػػت أك مػػػػػػػػٌدت أيكريىػػػػػػػػا
 

385 
 

 لممجيكؿ(. مبني لممجيكؿ + األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ ماضو  ما يدؿ عمى الجكاب .4

 :آلتيا في الجدكؿ ام، نكردىمٌرتيف النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ُـّ سػػػػػػػػكءو سػػػػػػػػاءى مػػػػػػػػا قػػػػػػػػدَّمٍت لػػػػػػػػوي  1  لػػػػػػػػو أ

 
ػػػػػػػػػدَّ قػػػػػػػػػديميا  إذا فػػػػػػػػػارطي األحسػػػػػػػػػاًب عي

 
92 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كال ييظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍت ًبأككاًرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إذا  العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسي شى
 

343 
ما يدؿ عمى الجكاب + األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ مسبكؽ بما  .5

 الٌزائدة(.

 

 



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 كقد كردت ىذه الصكرة في شعر النَّقائض مرة كاحدة:

 (1)قطعتي بشجعاًء الفؤاًد نجيبةو            مىركحو إذا ما النٍُّسعي غيٌرزى فاضميوي     

 عشر:  الخامسالنمط 

 + األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ مضارع(. ما يدؿ عمى الجكاب

 + األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ مضارع مثبت(. ما يدؿ عمى الجكاب .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 كمػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػد الممػػػػػػػػػػػػكؾي أعػػػػػػػػػػػػزَّ مٌنػػػػػػػػػػػػا
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػرعى مػػػػػػػػػػػػػػف فكارسػػػػػػػػػػػػػنا اسػػػػػػػػػػػػػػتالبا
 قَّػػػػػػػػػػػػػػػػحي عػػػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػربه تىم 

 
 (2)كدرٍَّت بعػػػػػػػػػػػػػدى ًمٍريىًتيػػػػػػػػػػػػػا اعتصػػػػػػػػػػػػػابا

 (.مـ+ األداة + اسـ مقدـ عمى )فعؿ مضارع منفي ب ما يدؿ عمى الجكاب .2 

 ، نكردىما في الجدكؿ التالي:مرَّتيف في شعر الٌنقائضكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ٍنقىػػػػػػػػػػعه  1 مى كػػػػػػػػػػٍيـه كى  سػػػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػػػا يغنػػػػػػػػػػي حي

 
ػػػػفيريىاإذ  ا الحػػػػرب لػػػػـ يرجػػػػٍع بصػػػػمحو سى
 

1/13 
 كال يعصػػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػػراف عقػػػػػػػػػد مجاشػػػػػػػػػعو  2

 
 إذا الحػػػػرب لػػػػـ يرجػػػػع بصػػػػمحو سػػػػفيرىا

 
385 

 غير الجازمة )لو( االمتناعية: الشَّرطية مع أداة الشَّرطاألنماط 

 النمط األكؿ:

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  (. الشَّرط)فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطؿ األداة + فع .1

 (3)كلك عممت أفَّ الكثاؽى أشدُّه       إلى الٌنار قالت لي مقالةى ذم عقؿً  

 

                                                           
 .2/67السابؽ، - (1)
 .1/314السابؽ، - (2)
 .1/97السابؽ،  - (3)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

ا برقـ الشاىد كرقـ الصفحة في ، نكردىالنَّقائضمٌرة في شعر  ةعشر  تااثن كقد كردت ىذه الصكرة 
 :اآلتيالجدكؿ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 12 47 14 37 5 44 23 36 9 2 رقـ الشاىد
 209 204 194 106 2/25 206 200 191 98 1/97 رقـ الصفحة

         12 11 ـ
         66 54 رقـ الشاىد
         312 292 رقـ الصفحة

 

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

" الغالب عمى المثبت دخكؿ الالـ  :قاؿ ابف ىشاـ ،في جكاب )لك( اقتراف الالـ بوالغالب  
 :كمف أمثمة ىذه الصكرة ،(1)عميو"

حى النَّيار   (2)كلك لبس الٌنيارى بنك كيميبو        لدنَّسى ليؤميـ كىضى

في  ا برقـ الشاىد كرقـ الصفحة، نكردىالنَّقائضفي شعر  مٌرات تسع كقد كردت ىذه الصكرة 
 :اآلتيالجدكؿ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 15 29 25 65 42 32 117 46 13 رقـ الشاىد
 335 326 326 312 218 202 2/24 231 1/170 رقـ الصفحة

في كؿ منيما  الشَّرطكفعؿ  ،يةالشَّرطفي النصكص المتقدمة باألداة )لك(  الشَّرطفقد جاء  
ألٌنو فعؿ ماضو مثبت، كجاءت الالـ لػ" تأكيد ارتباط كفعؿ الجكاب قد تصٌدرتو الالـ ؛  ،ماضو تاـ
 .(3)ة باألكلى"الثَّانيالجممة 

                                                           
 .1/358ىشاـ، مغني المبيب،ابف  - (1)
 .1/170السابؽ، - (2)
 .5/142ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (3)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

ماضو تاـ مقترف بالالـ مسبكؽ )فعؿ  الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3
 (.بإذف

 :اآلتي، نكردىما في الجدكؿ مٌرتيف النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 يعر الشّ الشاىد  م
 

 صفحة
 كلػػػػػػػػػػك كضػػػػػػػػػػعت ًفقػػػػػػػػػػاحي بنػػػػػػػػػػي نيميػػػػػػػػػػرو  1

 
بىػػػػػػػػػػػػػػًث الحديػػػػػػػػػػػػػػد إذان لػػػػػػػػػػػػػػذابا  عمػػػػػػػػػػػػػػى خى

 
1/318 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػيَّرتـ فػػػػػػػػػػػػػػػػيمىٍف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػابت  2
 إذنا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأٍيتيـي ًعظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

 

 عمػػػػػػػػػػػى القسػػػػػػػػػػػماًت أظفػػػػػػػػػػػارم كنػػػػػػػػػػػابي
ًة الًعضػػػػػػػػػػػػابً  ػػػػػػػػػػػػمَّمى  أشػػػػػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػػػػػف الميصى

 

2/335 

 )فعؿ ماضو تاـ منفي بما(. طالشَّر )فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .4
 ة كاحدة:مرٌ  النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

رذاًف ما نىٌداىيما ًبًبالؿً      مَّوي              جي  (1)يركييـ الثٍَّمدي الٌذم لك حى
 .(2)إذا كاف جكاب )لك( ماضينا منفيِّا بػ)ما( فاألكثر عدـ اقترانو بالالـ 

 )فعؿ ماضو تاـ مسبكؽ بقد(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .5
 :مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 كلػػػػػػػػك بػػػػػػػػات فينػػػػػػػػا رىٍحميػػػػػػػػوي قػػػػػػػػد عممػػػػػػػػتـ 1

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػبابىةي تنجمػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػميمنا كالضَّ  آلبى سى

 
2/118 

نَّػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػألت بنػػػػػػػػػػػػػػا بىحيػػػػػػػػػػػػػػرنا 2  كا 
ٍلنػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػفى كىٍبشػػػػػػػػػػةى كنا مٍمػػػػػػػػػػػتيـٍ  ،زى  قػػػػػػػػػػد عى
 

ػػػػػػػػػػػف عصػػػػػػػػػػػاـً  بَّػػػػػػػػػػػة عى  كأصػػػػػػػػػػػحاب المىجى
 كذا القىػػػػػػػػػػػػػٍرنىٍيًف كابػػػػػػػػػػػػػػفى أبػػػػػػػػػػػػػي قىطػػػػػػػػػػػػػػاـً 

 

327 

)فعؿ ماضو تاـ منفي بما المسبكقة  الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .6
 بالالـ(.

 :جدكؿ اآلتيمٌرتيف، نكردىما في ال النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
بيػػػػػػػػري إلػػػػػػػػييـ 1 ـي القػػػػػػػػكـي لػػػػػػػػك بػػػػػػػػات الزُّ  ىػػػػػػػػ

 
 لمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػات مٍفمػػػػػػػػػػػػػػكالن كال ميتطٌمعػػػػػػػػػػػػػػا

 
2/205 

قيطيًف خيمينػػػػػػػا 2  كلػػػػػػػك شػػػػػػػيدت يػػػػػػػكـ الػػػػػػػكى
        

 لمػػػػػا قاظػػػػػػت األسػػػػػرل الًقطػػػػػػاط كلٍعمىػػػػػػع
 

2/207 
 

                                                           
 .1/204الٌسابؽ، - (1)
 .1/358ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (2)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 ناسخ(. ماضو  ؿ)فع الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .7

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

يمي  ٌياًؿ أعدائيـ جى  (1)فمك شاء قكمي كاف ًحممي فييـ       ككاف عمى جي

ا ك)الفعؿ الماضي ك    )لك(. الشَّرطخ( يناسب أداة النَّاسكرد فعؿ الجكاب فعالن ماضينا ناسخن

 ماضو ناسخ مقترف بالالـ(. ؿ)فع الشَّرطاب )فعؿ ماضو تاـ( + جك  الشَّرطاألداة + فعؿ  .8

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

بيًر حبالينا       لكاف كناج في عىطالةى أعصما  ًمقٍت حبؿى الزُّ  (2)كلك عى

 .خ( بالالـ ؛ ألٌنو مف الماضي المثبتالنَّاس)الفعؿ  الشَّرطفقد اقترف جكاب  

ماضو مبني لممجيكؿ منفي  ؿ)فع الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  رطالشَّ األداة + فعؿ  .9
 بما(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ؿه كًضراري   ـى  لك شيد الكقيطى فكارسي       ما ًقيدى ييعتؿي عىٍثجى أغما
(3)  

في بما المسبكقة نجامد مماضو  ؿ)فع الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .10
 بالالـ(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

، فحؿَّ فينا             لما يئس الزُّبيري مف اإليابً   كلك سار الزُّبيري
(4) 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .11

 

                                                           
 .1/120السابؽ،  - (1)
 .1/65السابؽ، - (2)
 .226/ 2السابؽ، - (3)
 .2/338السابؽ، - (4)



 ىىىىىىى            

 

188 
 

 الثالثىالفصل

 :اآلتي، نكردىا في الجدكؿ النَّقائضٌرات في شعر م ثمانيكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
ػػػػػػػػػبرتـ 1  أشػػػػػػػػػٍيبافي لػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػاف القتػػػػػػػػػاؿي صى

 
ػػػػػػػػٍفعنا مػػػػػػػػف حريػػػػػػػػؽو تضػػػػػػػػرَّما  كلكػػػػػػػػفَّ سى

 
1/59 

 لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت أعمػػػػػػػػػـ أفَّ آخػػػػػػػػػر عيػػػػػػػػػدكـ 2
 

ٍمػػػػػػػتي مػػػػػػػا لػػػػػػػـ أفعػػػػػػػؿ  يػػػػػػػكـ الرَّحيػػػػػػػًؿ فىعى
 

156 
ٍنػػػػػدىبو  3 ػػػػػًدٌم بػػػػػف جي  فمػػػػػك كػػػػػاف رأمه فػػػػػي عى

 
 ظممنػػػػػػػػػػػا البنػػػػػػػػػػػي سيػػػػػػػػػػػميرة أنكػػػػػػػػػػػدا رأكا
 

347 
 فػػػػػػػػػتعمـ أف لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت خيػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػييـ 4

 
ػػػػػػػذىٍبتى   كأخػػػػػػػزاؾ الٌػػػػػػػذم أنػػػػػػػت قائمػػػػػػػوٍ  ،كى

 
2/63 

بِّػػػػػػػا سػػػػػػػمكتوي  5  فمػػػػػػػك كػػػػػػػاف ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػبُّ حي
          

قاًبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   كلكٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو داءه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد عى
 

65 
 فمػػػػػػك كنػػػػػػت عنػػػػػػدم يػػػػػػكـ قػػػػػػٌك عػػػػػػذرتني 6

 
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػكـو زىىىٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػي ًجنَّػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأخاًبميػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 
66 

 مػػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػػت ذا عقػػػػػػػػػػؿو تبيٍَّنػػػػػػػػػػتى أٌنمػػػػػػػػػػاف 7
 

 تصػػػػػػػػكؿي بأيػػػػػػػػدم األعجػػػػػػػػزيًف األالئػػػػػػػػـً 
 

145 
 كلػػػك كيٍنػػػتى تحػػػت األرًض شػػػؽَّ حديػػػدىىا 8

 
 قػػػػكاًفيَّ عػػػػف كمػػػػبو مػػػػف الٌمحػػػػًد الًصػػػػؽً 

 
173 

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .12

 :اآلتي، نكردىا في الجدكؿ النَّقائضمٌرات في شعر  خمسكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػػػدؾ كالػػػػػػػػػػٌذم حػػػػػػػػػػدَّثًتنا 1

 
ػػػػػػػػػػػٍمًت ذاؾ فكػػػػػػػػػػػاف غيػػػػػػػػػػػرى ًرمػػػػػػػػػػػاـً   لىكىصى

 
1/197 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػك كانػػػػػػػػػػػػػػػػػت رمػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكـ ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالن  2
 لىغً 

 لىًغػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتيـٍ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الثٌيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

342 
ٍدًع ابػػف ثىػػركافى اللتػػكت 3  فمػػك كػػاف ذك الػػكى

 
 و كفُّػػػػػػػػػػػػو أعنػػػػػػػػػػػػي يزيػػػػػػػػػػػػدى اليىبىنَّقػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػ
 

2/210 

4 
 لػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػت تعمػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػا برمػػػػػػػػػًؿ مقيػػػػػػػػػدو 
ًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أٌف قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئالن كقىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئالن   لىعى

 

 كقيػػػػػػػػػػرل عيمػػػػػػػػػػافى إلػػػػػػػػػػى ذكات حجػػػػػػػػػػكرو 
ػػػػػػػػػػػٍعدو لػػػػػػػػػػػـ تىػػػػػػػػػػػٍدًف أًلىميػػػػػػػػػػػرً   ًمػػػػػػػػػػػٍف آًؿ سى

 

255 

ػػػػػػػمرىةى فػػػػػػػيكـ  5 ػػػػػػػرمُّ بػػػػػػػف ضي  كلػػػػػػػك كػػػػػػػاف حى
 

 لسػػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػػى الميتخيَّػػػػػػػػػرً  :لقػػػػػػػػػاؿ لكػػػػػػػػػـ
 

275 
ككرد جكابو مقترننا  ،كىك فعؿ ماضو ناسخ ،في النصكص المتقدمة )كاف( لشَّرطافقد كرد  

كىذه الجمؿ ال محؿ ليا مف  ،كقد اقترنت بالالـ ،جممة فعمية فعميا فعؿ ماضو تاـ ،بالالـ
 غير جازمة. الشَّرطاإلعراب؛ ألٌف أداة 

 تاـ منفي بما(. )فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .13
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 الثالثىالفصل

 ، نكردىا في الجدكؿ اآلتي:النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة خمس مٌرات في شعر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
ـٍ  1 كي ـى جػػػػػػػػارى  كلػػػػػػػػك كنػػػػػػػػت مٌنػػػػػػػػا مػػػػػػػػا تقٌسػػػػػػػػ

  
 ًسػػػػػباعه كطيػػػػػػره لػػػػػػـ تجػػػػػػد مػػػػػػف ييطيريىػػػػػػا

 
1/387 

 كلػػػػك كنػػػػت منَّػػػػا يػػػػا ابػػػػف ًشػػػػعرةى مػػػػا نبػػػػا  2
 

 ىػػػػػػػػػؼي بكٌفيػػػػػػػػػؾى مصػػػػػػػػػقكؿ الحديػػػػػػػػػدة مير 
 

2/34 
 لػػػػػػػك كػػػػػػػاف بػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػامرو مػػػػػػػا أصػػػػػػػبحكا 3

 
ػػػػػػػػػػػػزكرً  ـي جى ـٍ ًعظػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػميي ـى تفضي ػػػػػػػػػػػػما  بشى

 
256 

 لػػػػػػك كػػػػػػاف يعمػػػػػػـ مػػػػػػا سػػػػػػتجار مجاشػػػػػػعنا  4
 
 

 أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتاهى ميٍممحػػػػػػػػػػػػػػػػةو ىػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرـى خػػػػػػػػػػػػػػػػكرً 
 

271 
ػػػػػرنا مػػػػػا طىًعمػػػػػت لحكميػػػػػا 5  كلػػػػػك كنػػػػػت حي

 
شَّػػػرً   كال قمػػػت عنػػػد الفىػػػٍرًث يػػػا بػػػف الميجى

 
281 

 

)فعؿ ماضو تاـ منفي بما  الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .14
 المسبكقة بالالـ(.

 :مٌرتيف، نكردىما في الجدكؿ اآلتي النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
 فمػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف حمػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػافعو فػػػػػػػػػػي مقمٌػػػػػػػػػػدو  1

           
 لمػػػػا كًغػػػػرت مػػػػف غيػػػػر جػػػػـر صػػػػدكرىا

 
1/16 

 أم لمػػػػػا ليمػػػػػت عاصػػػػػماكلػػػػػك كنػػػػػت ذا ر  2
 

 كمػػػا كػػػاف كفػػػؤنا مػػػا لىًقيػػػتى مػػػف الفضػػػؿً 
 

1/123 
 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .15

 :مٌرة كاحدة النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

  (1)لمقاربي كلك كنت حرنا كاف عىٍشره ًسياقةن         إلى آؿ زيؽو كالكصيؼي ا          

 )فعؿ ماضو ناسخ مقترف بالالـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .16

 :مٌرة كاحدة النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

  (2)لك كنت مثؿ أخي القصاًؼ كسىيًفًو        يكـ الٌشباًؾ لكنت غير فىركرً        

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب )فعؿ  الشَّرطاألداة + فعؿ  .17

 

                                                           
 .2/191السابؽ، (1)
 .2/260السابؽ، - (2)
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
ٍبًد شمسو كىاشًـ          ٍأٍت           إلى ابني مناؼو عى   (1)كلك سيًئمىٍت مف كفؤنا الٌشمس أكمى

منفي بما )فعؿ ماضو تاـ  طالشَّر لممجيكؿ( + جكاب مبني )فعؿ ماضو  الشَّرطاألداة + فعؿ  .17
 بالالـ(. ةمقترنال

 :مٌرة كاحدة النَّقائضفي شعر كقد كردت ىذه الصكرة 
           (2)كلك ديٍخنىت بعد الًعشاًء بمجمرو        لما انصرفت حتَّى تبكؿ كتضفعا      
 ي بما(.)فعؿ ماضو منف الشَّرطلممجيكؿ( + جكاب  مبني )فعؿ ماضو  الشَّرطاألداة + فعؿ  .18

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
مكـً بني نيميرو            عمى الميزاف ما كزنت ذبابا         كلك كيزنت حي

(3)  
)فعؿ ماضو ناسخ منفي بما  الشَّرط)فعؿ ماضو لممجيكؿ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .19

 المسبكقة بالالـ(.
 مٌرة كاحدة: النَّقائضي شعر كقد كردت ىذه الصكرة ف

ٌمٍنتى مف مازفو دمنا         لما كاف البف القىٍيًف أف يتخيرا          ٌنؾ لك ضي   (4)كا 
 :الثَّانيالنمط 

(. الشَّرطاألداة + أٌف كمعمكلييا + جكاب   )فعؿ ماضو
 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + أٌف كمعمكلييا + جكاب   .1

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضثالث مٌرات في شعر  كقد كردت ىذه الصكرة
 يالّشعر الشاىد  م

 
 صفحة

ػػػػػػػػػػفىتني بىيىػػػػػػػػػػٌيفو  1  كلػػػػػػػػػػك أٌنيػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاءت شى
 

ف كػػػػاف قػػػػد أعيػػػػى الٌطبيػػػػب المػػػػداكيا  كا 
 

1/129 
 كلػػػػػػػػػػك أٌنيػػػػػػػػػػا مممككػػػػػػػػػػةه عػػػػػػػػػػاؼى أنفييػػػػػػػػػػا 2

 
 لػػػػػػػػػػو عىرقنػػػػػػػػػػا ييمػػػػػػػػػػي بأخبػػػػػػػػػػًث راًشػػػػػػػػػػحً 

 
2/209 

 لػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف أمػػػػػػػػػػػػػػػؾ أخرجػػػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػػػتيا 3
 أٍيػػػػػريؾى حيػػػػػثي كانػػػػػٍت أخرجػػػػػتً  أك عػػػػػادى 

 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػيضي بػػػػػػػػػػػػػػػػالكعبيًف كػػػػػػػػػػػػػػػػالٌتمغيرً 
 لىٍحًيٍيػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػف غيٍرمكًليػػػػػػػػػػػػػا ًبزىحيػػػػػػػػػػػػػر

  

259 

 

  

                                                           
 .1/282الٌسابؽ، - (1)
 2/204الٌسابؽ،  - (2)
 .1/319السابؽ، - (3)
 .2/311السابؽ، - (4)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 )فعؿ ماضو تاـ مسبكؽ بالالـ(. الشَّرطاألداة + أٌف كمعمكلييا + جكاب  .2

 نكردىا في الجدكؿ اآلتي: ،النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة ثالث مٌرات في شعر 

 يعر الشّ الشاىد  م
 

 صفحة
 كلػػػػػػػػك أٌف سػػػػػػػػعدنا أقبمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف بالدىػػػػػػػػا 1

 
ػػػػػػػػػػػؼي   لجػػػػػػػػػػػاءت ًبيٍبػػػػػػػػػػػريفى المَّيػػػػػػػػػػػالي تىزىحَّ

 
2/24 

 كلػػػػػػػػػػك أفَّ كىبنػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػؿَّ ًرحالىػػػػػػػػػػوي  2
 

ػػػػػػػػػرا  ًبًحجػػػػػػػػػرو لالقػػػػػػػػػى ناًصػػػػػػػػػريف كعيٍنصي
 

311 
ٍجػػػػػػػػػػرو  3  كلػػػػػػػػػػك أٌف اٍمػػػػػػػػػػرىأى القػػػػػػػػػػيًس بػػػػػػػػػػف حي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿو لػػػػػػػػػػػػػػػػرأل غرامػػػػػػػػػػػػػػػػي مجي  بًػػػػػػػػػػػػػػػػدارىًة جي
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 )فعؿ ماضو ناسخ مقترف بالالـ(. الشَّرط+ جكاب  األداة + أٌف كمعمكلييا .3

 مٌرة كاحدة: النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

           

 

 ط الثالث:الٌنم

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )فعؿ مضارع(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (2)فكارسي لـ تفعؿ لك نكتي أمَّؾ بعد أكؿ خزيًرىا        ًلتىعيدَّ مثؿ           

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2

 :نكردىما في الجدكؿ اآلتي ،مٌرتيف النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
تي ليػػػـ 1  فمػػػك كنػػػت مػػػنيـ لػػػـ تىًعػػػٍب ًمػػػٍدحى

 
 كلكػػػػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػػػػػاره كٍشػػػػػػػػػػػػػػػييوي بػػػػػػػػػػػػػػػالقكائـً 

 
1/274 

 فمػػػػػك كنػػػػػت مػػػػػف أكفػػػػػاًء حػػػػػٍدراءى لػػػػػـ تىميػػػػػـٍ  2
 

 عمػػػػػػػػػى داًرمػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػيف ليمػػػػػػػػػى كغالػػػػػػػػػبً 
 

2/193 

                                                           
 .1/281السابؽ، - (1)
 .1/165السابؽ، - (2)

ػػػػيالفى أصػػػػبحت ػػػػا قػػػػيسى عى  كلػػػػك أٌف قيسن
 لكػػػػػػػانكا كىأٍقػػػػػػػذىاءو طىفىػػػػػػػٍت فػػػػػػػي غيطىػػػػػػػاًمط

 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٌف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًؿ الٌربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كدارـً   ًبمي
ػػػػػػتالًطـٍ  مػػػػػػًف البحػػػػػػًر فػػػػػػي آذٌييػػػػػػا المي
(1) 

  



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3

 :مٌرة كاحدة النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 (1)عمى ًرشكةو أحيت جريرنا فأعتقا    فمك كاف غير النيًؾ أبراهي لـ أكف             

 الٌنمط الرابع:

 )فعؿ مضارع(. الشَّرطاألداة + أٌف كمعمكلييا + جكاب 

 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة ىي:
 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرطاألداة + أٌف كمعمكلييا + جكاب 

 :اآلتيجدكؿ ، نكردىما في المٌرتيف النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 
 يالّشعر الشاىد  م

 
 صفحة

َـّ  1  حػػػػػػػػػػٌكاءى حاربػػػػػػػػػػت النَّػػػػػػػػػػاسكلػػػػػػػػػػك أٌف أ
 

ػػػػػٌر لػػػػػـ تجػػػػػد مػػػػػف يجيريىػػػػػا ـى بػػػػػف مي  تمػػػػػي
 

1/377 

2 
 عمػػػػػػػػى طاعػػػػػػػػةو لػػػػػػػػك أٌف أجبػػػػػػػػاؿى طٌيػػػػػػػػئو 
سػػػػػػػػػا  ًليىٍنقيٍمنىيػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ يىٍسػػػػػػػػػتىًطٍعفى الػػػػػػػػػذم رى

 

 عمػػػػدفى ليػػػػا كاليىضػػػػبى ىىٍصػػػػبى التَّيػػػػاًئـً 
ػػػػػػٍبعيًف دائًػػػػػػ  ـو ليػػػػػػا عنػػػػػػدى عػػػػػػاؿو فػػػػػػكؽى سى
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 الٌنمط الخامس:
(. الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )فعؿ ماضو

كبإمكانيا أف تدخؿ عمى  ،ذكرنا فيما سبؽ بأٌف )لك( تدخؿ عمى الفعؿ الماضي غالبنا 
ا ،الفعؿ المضارع كليس مجزكمنا؛ ألٌف )لك( أداة  ،كلكف بشرط أف يككف الفعؿ المضارع مرفكعن

 جازمة. شرط غير 
 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضثالث مٌرات في شعر كقد كردت ىذه الصكرة 
 يالّشعر الشاىد  م

 
 صفحة

 كلػػػػػك تشػػػػػرب الكىمبػػػػػي الًمػػػػػراضي دماءنػػػػػا 1
 

 شػػػػػػفىٍتيا كذك الػػػػػػدَّاًء الٌػػػػػػذم ىػػػػػػك أٍدنىػػػػػػؼً 
  

2/18 
 ىنالػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػك تبغػػػػػػػػػػي كيميبنػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػدتيا 2

 
 بمنزلػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػرداًف تحػػػػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػػػػـً 

 
144 

 كزعمػػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػػػؿى أبيػػػػػػػػػػػؾى أف مجاشػػػػػػػػػػػعنا 3
 

ك كرَّعػػػػػػػكا  لػػػػػػػك يسػػػػػػػمعكفى دعػػػػػػػاء عمػػػػػػػرو
 

297 
 

 منفي بما(. تاـ )فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2
                                                           

 .2/210السابؽ، - (1)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ٍت ًلسارً            حى كلك ترمي بمؤـى بني كيميبو         نجكـي الميًؿ ما كىضى
(1) 

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .3

 :اآلتيا في الجدكؿ منكردى ،تيفمرٌ  النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يلّشعر االشاىد  م
 

 صفحة
ـى الٌػػػػػػػذم مػػػػػػػف أماًمنػػػػػػػا 1  كلػػػػػػػك نعمػػػػػػػـ العمػػػػػػػ

 
كػػػػػػػابى فأسػػػػػػػرعا  لىكػػػػػػػرَّ بنػػػػػػػا الحػػػػػػػادم الرّْ

 
2/197 

ػػػػػػػػا 2  فإٌنػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػك تعطػػػػػػػػي الفػػػػػػػػرزدؽ درىمن
 

 لتنصػػػػػػػػػػػػػرا ،عمػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػرانيَّةو 
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)فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ  الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .4

 مسبكقة بإذا(.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضقد كردت ىذه الصكرة في شعر ك 

 (2)كلك تينًكحي الٌشمس الٌنجكـى بناتيا         إذنا لنكحناىفَّ قبؿ الككاكبً           

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرط)فعؿ مضارع منفي بمـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .5

 مٌرة كاحدة: ئضالنَّقاكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

قَّعا         ٍدراءى قكميا         لكسَّدىىا ًكيرى القيكًف الميرى فمك لـ تالقكا قكـى حى
(3) 

 لممجيكؿ(.مبني )فعؿ ماضو  الشَّرط)فعؿ مضارع منفي بمـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .6

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (4)لك لـ يينجيا اهلل بيٌرزىٍت          إلى شٌرذم حىرثو دىماالن كمزرعاكحٍدراءه          

 النمط الٌسادس:

( األداة + شبو جممة (. الشَّرط+ جكاب  مقدمة عمى )فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

                                                           
 .1/170السابؽ، - (1)
 .2/194السابؽ، - (2)
 .2/202السابؽ، - (3)
 .2/202السابؽ،  - (4)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 (.)فعؿ ماضو تاـ الشَّرطجكاب + مقدمة عمى )فعؿ ماضو تاـ( األداة + شبو جممة  .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الٌصكرة في شعر 

 (1)كلك عند غٌساًف الٌسميطي عىٌرست         رغىا قرفه منيا ككاسى عىقيره          

)فعؿ ماضو تاـ منفي بما  الشَّرط+ جكاب مقدمة عمى )فعؿ ماضو تاـ( األداة + شبو جممة  .2
 المسبكقة بالالـ(.

 :ي الجدكؿ اآلتيمرتيف، نكردىما ف النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 صفحة
ػػػتٍ  1 ٍلػػػتى لمػػػا عىصى  كلػػػك فػػػي بنػػػي سػػػعدو نزى

 
ػػػػػػػكًؼ الحػػػػػػػكارٌم نيػػػػػػػزَّؼي   عكانػػػػػػػدي فػػػػػػػي جى

 
2/35 

 كلػػػػػػك فػػػػػػي ريػػػػػػػاحو حػػػػػػؿَّ جػػػػػػاري مجاشػػػػػػػعً  2
 

 لمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػات رىننػػػػػػػػػػا لمقميػػػػػػػػػػًب الميعىػػػػػػػػػػكَّرً 
 

284 
 النمط السابع:

(. الشَّرط)مقدـ عمى فعؿ( + جكاب  أك ضمير األداة + اسـ  )فعؿ ماضو
 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + اسـ )مقدـ عمى فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .1

 :مٌرة كاحدة النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 
 (2)كلك جٌداتىيفَّ سألفى عنَّي          قرأفى عميَّ أضعاؼى السالـً            

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرطاألداة + اسـ )مقدـ عمى فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .2
 مٌرة كاحدة: النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

عداءى منوي               كلك لقمافى ساكرىىا ليابا        ـي لتركب الصُّ تىري
(3) 

 )فعؿ ماضو تاـ منفي بما(. الشَّرطاألداة + اسـ )مقدـ عمى فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .3
 مٌرة كاحدة: النَّقائضالصكرة في شعر  كقد كردت ىذه

 (4)فمك غير الًكباًر بىني كيميبو           ىجكني ما أردت ليـ حكارا        
)فعؿ ماضو ناسخ منفي بما  الشَّرطاألداة + اسـ )مقدـ عمى فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .4

 المسبكقة بالالـ(.

                                                           
 .30/ 1السابؽ، - (1)
 .2/319السابؽ، - (2)
 .1/335الٌسابؽ، - (3)
 .1/188السابؽ، - (4)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

كلك حبؿى تىٍيميَّ تناكؿ جاركـ           لما كاف عارنا ذكرهي في المكاسـً          
(1) 

 )فعؿ ماضو منفي بما(. الشَّرط)مقدـ عمى فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب ظرؼ زماف األداة +  .5

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ـى جً                 قكمي          ىـ قكـي الفرزدًؽ ما استجاراٍعًثفى كاف فمك أيَّا
(2) 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + ضمير )مقدـ عمى فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  .6

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الٌصكرة في شعر 

ككريىا  كلك نحف عاقدنا الزُّبيرى لقيتىوي          مكاف أنكؽو ما تيناؿي كي
(3) 

 :النمط الثٌامف

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )جممة طمبية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة كىي:

 )جممة طمبية "أمر"(. الشَّرط)فعؿ ماضو ناسخ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

، فما لكـ لـ تفزعكا            لك كاف فاعترفكا، ككيعه منكـ      فًزعىٍت عيمافي
(4) 

 و جممة طمبية أفادت معنى األمر.الجكاب مقترننا بالفاء ؛ ألنَّ  كجاء

 النمط التٌاسع:

(. الشَّرطعؿ ف+ األداة +  ما يدؿ عؿ الجكاب  )فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط فعؿ+ األداة +  ما يدؿ عمى الجكاب .1

 
                                                           

 .1/278السابؽ، - (1)
 .1/184السابؽ، - (2)
 .1/387الٌسابؽ، - (3)
 .2/295السابؽ،  - (4)
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 الثالثىالفصل

 :اآلتيا في الجدكؿ نكردى ،ثالث مٌرات النَّقائضشعر  في كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
دُّ لىػػػػػػػؾى األىدنىػػػػػػػػٍكفى لػػػػػػػك ًمػػػػػػػتَّ قىٍبمىيػػػػػػػػا 1  يىػػػػػػػكى

 
ميػػػػػػؾى مػػػػػػف القتػػػػػػؿً  ػػػػػػرِّا عى ٍكفى بىيػػػػػػا شى  يىػػػػػػرى

 
1/99 

نػػػػػػػػػا 2 ػػػػػػػػػذىبى العػػػػػػػػػكاذؿي لػػػػػػػػػك رأيػػػػػػػػػفى ميناخى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػكاـً  ًطػػػػػػػػػػػػػػيُّ سى  بحزيػػػػػػػػػػػػػػًز رامػػػػػػػػػػػػػػةى كالمى
 

1/199 
 لػػػػػػػيس منجػػػػػػػي ىػػػػػػػاربو  ،كأٌمػػػػػػػؾ ،حربنػػػػػػا 3

 
، ًفػػػػػػػػػػ ـى  رارامنيػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػك ركػػػػػػػػػػب النعػػػػػػػػػػا

 
2/230 

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرطفعؿ + األداة +  ما يدؿ عمى الجكاب .2

 مٌرة كاحدة: النَّقائضذه الصكرة في شعر كقد كردت ى

 (1)جاىميوٍ  ،يا ابف المىراغةً  ،كلك كنت كاذبنا         فيسمعوي  ،فتحمد ما فييـ       

 اضو مبني لممجيكؿ(.)فعؿ م الشَّرط+ فعؿ  + األداة ما يدؿ عمى الجكاب .3

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،ثالث مٌرات النَّقائضفي شعر  كقد كردت ىذه الصكرة  

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 ال ييتػػػػػػػػػػدم أبػػػػػػػػػػدنا كلػػػػػػػػػػك نيًعتىػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػوي  1

 
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػبيًؿ ناًئيىػػػػػػػػػػػػػػػػةه عػػػػػػػػػػػػػػػػف السُّػػػػػػػػػػػػػػػػفارً 

 
1/240 

2 
ٍينىػػػػػػػػػػؾى ميشػػػػػػػػػػًرفنا ػػػػػػػػػػعٍَّدتى عى  ترانػػػػػػػػػػا إذا صى

ػػٍأتٍ كلػػك سيػػًئمىٍت مػػف كفؤنػػا ال  ٌشػػمس أكمى
 

 إلػػػى ابنػػػي منػػػاؼو عبػػػًد شػػػمسو كىاشػػػـً 
ٍبػػػًد شػػػمسو كىاشػػػـً   إلػػػى ابنػػػي منػػػاؼو عى

 

282 

ػػػػػػػػػػػةى  3  فأقسػػػػػػػػػػػمت ال آتيػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػبعيف ًحجَّ
 

 كلػػػػػػػك نيشػػػػػػػرت عػػػػػػػيفي القيبػػػػػػػاًع ككاىميػػػػػػػوٍ 
 

2/46 
 النمط العاشر:

 )فعؿ مضارع(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب 

 دة ىي:كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاح

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط فعؿ+ األداة +  ما يدؿ عمى الجكاب 

 :مٌرة كاحدة النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

  (2)لحبَّ بنارو أيكقدت بيف مخمبو          كفردةى لك يدنك مف الحبًؿ كاصموٍ  

                                                           
 .2/63الٌسابؽ،  - (1)
 .2/64السابؽ،  - (2)
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 الثالثىالفصل

 الٌنمط الحادم عشر:

 ما يدؿ عمى الجكاب + األداة + المصدر المؤكؿ.

 مٌرة كاحدة: النَّقائضد كردت ىذه الصكرة في شعر كق

 (1)باف الشباب حميدةن أٌياموي       كلك أٌف ذلؾ يشترل أك يرجع        

 عشر: الثَّانيالنمط 

( +  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ   )جممة اسمية(. تتمة الجكاب)فعؿ ماضو

 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة ىي:

 )جممة اسمية(. تتمة الجكاب)فعؿ ماضو تاـ( +  الشَّرطجكاب + األداة + فعؿ جزء مف ال

فإني كلك الـ العكاذؿي ميكلعه         بحٌب الغىضا مف حٌب مىٍف ال ييزايموٍ          
(2) 

 ....كاألصؿ: كلك الـ العكاذؿ فإٌني مكلع

( +  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ  .2  )شبو جممة(. كابتتمة الج)فعؿ ماضو

 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة ىي:

 )شبو جممة(. تتمة الجكاب)فعؿ ماضو تاـ( +  الشَّرطجزء مف الجكاب + األداة + فعؿ 

 مٌرة كاحدة: شعر النَّقائض كقد كردت ىذه الٌصكرة في

 (3)ضرَّتؾى لك ذيٍقتى طىعميا      عميؾ مف األعباًء يكـ التخاصـً  الَّتيفإٌف       

 ضٌرتؾ فإٌف عميؾ مف األعباء يكـ الٌتخاصـ. الَّتيلك ذقت طعـ  :كاألصؿ
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 الثالثىالفصل

 غير الجازمة )لو غير االمتناعية(. الشَّرطمع أداة  الشَّرطأنماط 

 النمط األكؿ:

 (.ماضو منفي بما المقترنة بالالـ)فعؿ  الشَّرط)فعؿ مضارع( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 رة كاحدة ىي:كجاء ىذا الٌنمط عمى صك 
فعؿ ماضو منفي بما المقترنة ) الشَّرط)فعؿ مضارع مثبت( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 (.بالالـ
ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػٍبيىكي  لػػػػػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػػػػػكف غػػػػػػػػػػػػػداةى ييٍطػػػػػػػػػػػػػردي سى
كىىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتٌحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرت ٍففى كيجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  لىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى

       

 بالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػفًح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ميميحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كًطحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً 
 (1)عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتي أٍعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىييفَّ باإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؿً 

 
 :يالثَّانالنمط 

(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب   )فعؿ ماضو
 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
 (2)أبا خالد ال تشمتفَّ أعاًديا         يكٌدكف لك زٌلت بميمكةو نعمي             

 )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  عمى الجكابما يدؿ  .2
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ٍحًتدً                  (3)سأرمي كلك جعمت في المَّئاـً       كردَّت إلى ًدقًَّة المى
 النمط الثالث: 

 (.)فعؿ مضارع الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (4)فكاف جكابي أف بكيتي صبابةن          كفدَّيتي مىٍف لك يستطيع فدانيا           
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 الثالثىالفصل

 غير الجازمة )لوال(: الشَّرطية مع أداة طالشَّر األنماط 

 النمط األكؿ:

(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب   )فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .1

 :نكردىا في الجدكؿ اآلتي ،النَّقائضفي شعر  مٌرات سبعكقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 
 

 الصفحة

1 
 ًميا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميطإفَّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميطنا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قيمتي ًدياًفٌيكفى                         
ك عػػػػػػػػػيط ك كعمػػػػػػػػػره  لػػػػػػػػػكال بنػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػرو

 1/27 أك نىًبيطى 

 زدت رأسػػػػػػػػػػػؾ ىٍزمػػػػػػػػػػػةن  اءكلػػػػػػػػػػػكال حيػػػػػػػػػػػ 2
 

 إذا سيػػػػػػػػػبرت ظمَّػػػػػػػػػت جكانبيػػػػػػػػػا تغمػػػػػػػػػي
 

99 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػكال مراقبػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػكف أريننػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3

 
 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالؼ األٍرآـ

 
198 

ػػػػػػػميـ سػػػػػػػقيتيا 4  كلػػػػػػػكال ارتفػػػػػػػاعي عػػػػػػػف سي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةه كعىالقػػػػػػػػػػػػػػػػػـً كً   ئػػػػػػػػػػػػػػػػػاسى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػماو مي
 

283 
 لػػػػػػػػػػػػػػكال أنػػػػػػػػػػػػػػاتيييـي كفضػػػػػػػػػػػػػػؿي حمػػػػػػػػػػػػػػكميـ 5

 
 بػػػػػػػػػػػػػاعكا أبػػػػػػػػػػػػػاؾ بػػػػػػػػػػػػػأككًس األثمػػػػػػػػػػػػػافً 

 
2/238 

 لػػػػػػػػػػػكال فػػػػػػػػػػػكارسي تغمػػػػػػػػػػػبى ابنػػػػػػػػػػػًة كائػػػػػػػػػػػؿو  6
 

 نػػػػػػػػػػزؿى العػػػػػػػػػػدكُّ عميػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػؿَّ مكػػػػػػػػػػاف
 

241 
صػػػػػػػػػػػيَّ عىشػػػػػػػػػػػيَّةن  7  لػػػػػػػػػػػكال ارتػػػػػػػػػػػدافيكما الخى

 
ميضػػػػػػًة جئتمػػػػػػا فػػػػػػي العيػػػػػػرً   يػػػػػػابني حي

 
263 

 )فعؿ ماضو منفي بما(. الشَّرط+ اسـ + جكاب قسـ + األداة  .2

 مٌرة كاحدة: النَّقائضردت ىذه الصكرة في شعر كقد ك 

 (1)كلكال اليكل ما حفَّ مف كالوو قبمي       لعمرؾ لكال اليأسي ما انقطع اليكل 

  )فعؿ ماضو منفي بما(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .3

 مٌرة كاحدة: ضالنَّقائكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 (2)كلكال اليكل ما حفَّ مف كالوو قبمي       لعمرؾ لكال اليأسي ما انقطع اليكل
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 الثالثىالفصل

 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .4

 :، نكردىا في الجدكؿ اآلتيالنَّقائضمٌرات في شعر  ستَّ كقد كردت ىذه الصكرة 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 عطٌيػػػػػػػػػػػةي الجتػػػػػػػػػػػدعت أينػػػػػػػػػػػكفيكـلػػػػػػػػػػػكال  1

 
 مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػيف أألـً آنػػػػػػػػػػػػػؼو كًسػػػػػػػػػػػػػباؿً 

 
1/201 

 لػػػػػػػػكال لسػػػػػػػػاني حيػػػػػػػػػثي كنػػػػػػػػت رفعتػػػػػػػػػو 2
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّارً   لرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقرةن أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى
 

240 
 فمػػػػػػػػػػكال الغػػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمفي ًكػػػػػػػػػػالبو  3

 
 ككعػػػػػػػػػػػػػػبو الغتصػػػػػػػػػػػػػػبكـ اغتصػػػػػػػػػػػػػػابا

 
320 

لػػػػػػػػػػػػػػػػًو مكسػػػػػػػػػػػػػػػػى ،فمػػػػػػػػػػػػػػػػكال حبُّيػػػػػػػػػػػػػػػػا 4  كا 
 

 لكٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا كالغانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 
 

2/165 
 لعػػػػػػػػػػػػادني اسػػػػػػػػػػػػتعباري         لػػػػػػػػػػػػكال الحيػػػػػػػػػػػػاءي  5

 
 كلػػػػػػػػػػػزرتي قبػػػػػػػػػػػرؾ كالحبيػػػػػػػػػػػبي ييػػػػػػػػػػػزاري 

 
214 

 منعػػػػػػكا الثغػػػػػػكرى بعػػػػػػارض ذم كككػػػػػػبو  6
 

ٍطمػػػػػػػػػػػػػعي   لػػػػػػػػػػػػػكال تقػػػػػػػػػػػػػدمينا لضػػػػػػػػػػػػػاؽى المى
 

293 
 )فعؿ ماضو تاـ مقترف بالالـ مسبكؽ بإذف(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .4

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
 لػػػػػػػػػػكال حػػػػػػػػػػكاجزي بيننػػػػػػػػػػا، أبػػػػػػػػػػا مىعقػػػػػػػػػػؿو 

ـى حػػػػػػػػػػدَّ ظييػػػػػػػػػػكًرىـ، كٍبنػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػا  إذنا لىرى
 

ٌبػػػػػػػػػػػػػػػرً   كقيربػػػػػػػػػػػػػػػي ذىكىٍرناىػػػػػػػػػػػػػػػا آلؿ الميجى
ـٍ تىغىفَّػػػػػػػػػرً  قػػػػػػػػػرو أندابيػػػػػػػػػو لىػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػى كى
(1) 

  )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .5 
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ٌف   زو تخٌدرى مف نظاـً لكال أنتى كانك  النَّاسكا  رى ى خى  (2)ا        حىصى
 )فعؿ ماضو ناسخ منفي بما(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب  .6

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
ا ًلًنٍبمي حيف جدَّ نضالي   (3)يا ضىبَّ لكال حينكـ ما كنتـ       غرضن
 :الثَّانيالنمط 

 )فعؿ مضارع(. رطالشَّ األداة + اسـ + جكاب 
 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة:
 )فعؿ مضارع منفي بمـ(. الشَّرطاألداة + اسـ أك ضمير + جكاب 

 

                                                           
 .279 -2/278الٌسابؽ،  - (1)
 .2/323السابؽ،  - (2)
 .1/234السابؽ، - (3)
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 الثالثىالفصل

 :اآلتي، نكردىما في الجدكؿ مٌرتيف النَّقائضشعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػػػػا إذ تمػػػػػػػػػػػػكفى جػػػػػػػػػػػػارىكـٍ  1  ألسػػػػػػػػػػػػتـ لئامن

 
 ؼَّ المػػػػػػسكلػػػػػكال ىػػػػػػـ لػػػػػػـ تػػػػػدفعكا كػػػػػػ

 
1/26 

نػػػػػػػػا 2  كمبػػػػػػػػدو لنػػػػػػػػا ًضػػػػػػػػٍغننا، كلػػػػػػػػكال ًرماحي
 

 بأرضو الًعدل لـ يػرعى صػكبى البػكارؽً 
 

2/214 
 الٌنمط الثالث:

(. الشَّرطاألداة + مصدر مؤكؿ + جكاب   ) فعؿ ماضو

 ) فعؿ ماضو مقترف بالالـ(. الشَّرطاألداة + مصدر مؤكؿ + جكاب  .1

 مٌرة كاحدة: ضالنَّقائكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

: سمعنا مف عيقيمةى داعيا  خميميَّ لكال أف تظنَّا بيى اليكل      لقمتي
(1) 

سبكؽ بما ) فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ م الشَّرطاألداة + مصدر مؤكؿ + جكاب قسـ +   .2
 بالالـ(.  ةقترنالم

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

  

 

 النمط الرابع:

 .+ فعؿ مضارع+ األداة + اسـ  ما يدؿ عمى الجكاب

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

نكنىوي       كما كاف   (3)لكال ًحممنا يتزحمؼي  كجيؿو بحمـو قد دفعنا جي

 

 
                                                           

 .1/129السابؽ،  - (1)
 .21-20/ 2السابؽ،  - (2)
 .2/19السابؽ،  - (3)

 اثرتكبػػػػػػػػػػػػاهلل لػػػػػػػػػػػػكال أف تقكلػػػػػػػػػػػػكا تكػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػٌؼ تشػػػػػػػػػيري بأصػػػػػػػػػبعو   لمػػػػػػػػػا تيركػػػػػػػػػت كى

 
 
 

 عمينػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػيـه ظػػػػػػػػػػػػالميف كأسػػػػػػػػػػػػرفكا
كال تركػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػيفه عمػػػػػػػػػػػػػى األرض 

 (2)تٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي 
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 الثالثىالفصل

 غير الجازمة )لّما( الحينية: الشَّرطّية مع أداة الشَّرطاألنماط 

 النمط األكؿ: 

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  (. الشَّرط)فعؿ ماضو  )فعؿ ماضو

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .1

ـٍ صؾَّ ب    قكرىاكلٌما عىالكي نحتـ       بأستاًه خرباًف تصرُّ صي  (1)ازو جى

في  ، نكردىا برقـ الشاىد كرقـ الٌصفحةمٌرة ثالثيففي شعر النَّقائض  كقد كردت ىذه الصكرة
 :الجدكؿ اآلتي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 42 29 15 11 54 49 18 24 2-1 13 رقـ الشاىد
 247 240 216 156 123 123 119 92 18 1/13 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 29 5 3 19 9 67 27 21 76 34 رقـ الشاىد
 202 169 168 104 64 2/39 371 371 272 252 رقـ الصفحة

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ
 10 77 48 31 21 31 38 31 68 59 رقـ الشاىد
 324 313 292 290 289 257 245 257 233 232 رقـ الصفحة

 )فعؿ ماضو ناسخ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .2
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

َـّ العذاًب يصيبيـ          صارى القييكفي كساقىًة األفياؿً   لٌما رىأٍكا جى
(2) 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ( + جكاب الشَّرطاألداة + فعؿ  .3
 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

كلٌما ميدَّ بيفى بني كيميبو            كبيني غايةه كًرىكا الٌنصابا 
(3) 

 )فعؿ ماضو مبني لممجيكؿ(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ  .4
                                                           

 .1/13السابؽ،  - (1)
 .1/215السابؽ، - (2)
 .1/334السابؽ،  - (3)



 ىىىىىىى            
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 الثالثىالفصل

 :اآلتي، نكردىما في الجدكؿ مٌرتيف قائضالنَّ شعر كقد كردت ىذه الصكرة في 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ػػػػػا أىقىػػػػػادىكيـٍ  1 ػػػػػـً السَّػػػػػٍكءىاًت لمَّ ٍمضى  بنػػػػػي ضى

  
ميػػػػػػػو المىطػػػػػػػاًلع   نيبىٍيػػػػػػػوي اٍسػػػػػػػًتيا سيػػػػػػػدٍَّت عى

 
2/109 

ػػػػػػػػػػػذَّتٍ  2 ـى لٌمػػػػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػػػػتى جي  رأيػػػػػػػػػػػت الظمػػػػػػػػػػػ
  

سػػػػػػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػرو حي ػػػػػػػػػػػػػػػٍفرىتي ذىكى ػػػػػػػػػػػػػػػراهي ًبشى  عي
 

323 
 :الثَّانيالنمط 

( + جكاب  الشَّرط+ فعؿ  األداة  )جممة اسمية(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 )جممة اسمية مسبكقة بالفاء(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 :في شعر النَّقائض مٌرة كاحدةكقد كردت ىذه الصكرة 

 (1)ده          فالُّمكف أكرؽي كالبنافي ًقصاري لٌما رأت صدأ الحديد بجم 

 جاء الجكاب مقترننا بالالـ ؛ ألٌنو جممة اسمية

  النمط الثالث:
( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   ) فعؿ مضارع( الشَّرط)فعؿ ماضو

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 
 ) فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرطب )فعؿ ماضو تاـ( + جكا الشَّرطاألداة + فعؿ 

 :ثالث مرَّات، نكردىا في الجدكؿ اآلتي النَّقائضفي شعر  كقد كردت ىذه الصكرة

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة

1 
مي  اآلف لٌمػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػيضى أعمػػػػػػػػػػى ًمٍسػػػػػػػػػػحى
 يرجػػػػػكا ًسػػػػػقاًطي ابػػػػػفي المىرىاغػػػػػةى لمعػػػػػدل

 

 كأكمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف نػػػػػػػػابي عمػػػػػػػػي األجػػػػػػػػداـً 
ػػػػػػػػػػػػػػمًَّة األىٍحػػػػػػػػػػػػػػػال ػػػػػػػػػػػػػػفىينا تٌمنًػػػػػػػػػػػػػػػيى ضى  ـً سى

 

1/18 

2 
ػػػػػػػػػػػػػا أبىػػػػػػػػػػػػػٍكا  إاٌل الرحيػػػػػػػػػػػػػؿى كأغمقػػػػػػػػػػػػػكا كلمَّ

ػػػػػػػػػػػػؾى قىمبىػػػػػػػػػػػػوي  ٍثمػػػػػػػػػػػػاني كأٍمسى  كراحػػػػػػػػػػػػكا ًبجي
ػػػػػػػػػػػػػوي  أقػػػػػػػػػػػػػكؿي   ًلمغمػػػػػػػػػػػػػكبو أمػػػػػػػػػػػػػاتى عظامى

 

زىاًئـً  ػػػػػرنل فػػػػػي بيػػػػػرل مىخشكشػػػػػةو بػػػػػالخى  عي
شاشػػػػػػػػػػػتو بىػػػػػػػػػػػػيفى الميصػػػػػػػػػػػػمَّى ككاقػػػػػػػػػػػػـً   حي
 تىعاقيػػػػػػػػػػػػػػػػبى أدراًج النُّجػػػػػػػػػػػػػػػػكـً العػػػػػػػػػػػػػػػػكاًتـً 

 

1/249 

نىٍنػػػػػػػػػػتى اليػػػػػػػػػػكـى منيػػػػػػػػػػا أعظي  3  مػػػػػػػػػػا        لٌمػػػػػػػػػػا جى
 

 يبػػػػػػػػػػػػرقفى بػػػػػػػػػػػػيف فيصكًصػػػػػػػػػػػػيفَّ ًفقػػػػػػػػػػػػاري 
 

2/232 
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 النمط الرابع:

(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب  )فعؿ ماضو

 كقد كرد ىذا الٌنمط في صكرة كاحدة كىي: 

 )فعؿ ماضو تاـ(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب

 (1)قىذه ًىجافو إذ تيساكفيوي فىٍحؿو تيقىٌبحي ريحى القيًف لٌما تناكلٍت         مى  

في  نكردىا برقـ الشاىد كرقـ الصفحة ،النَّقائضشعر  فيست عشرة مٌرة كقد كردت ىذه الصكرة 
 :الجدكؿ اآلتي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 14 58 27 57 17 28 2 23 59 2،1 رقـ الشاىد
 2/200 376 371 270 250 204 187 174 124 1/18 رقـ الصفحة

     16 15 14 13 12 11 ـ
     38 89 14 30 14 22،21 رقـ الشاىد
     319 340 300 257 238 213 رقـ الصفحة

 غير الجازمة )أّما(: الشَّرطية مع أداة الشَّرطاألنماط 

 النمط األكؿ: 

(. الشَّرطاألداة + اسـ + فعؿ   )فعؿ ماضو

 الفاء(.المسبكقة ببقد )فعؿ ماضو مسبكؽ  الشَّرطجكاب األداة + اسـ +  .1

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ٍبده فىعىمَّؾى في البىعيًث تيمارم   (2)أٌما البىعيثي فىقىٍد تىبىيَّفى أٌنوي        عى

 )فعؿ ماضو مسبكؽ بالفاء(. الشَّرطجكاب األداة + اسـ +  .2

 
                                                           

 .1/124السابؽ،  - (1)
 .1/242السابؽ،  - (2)
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 حدة:مٌرة كا النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

ـٍ         فخابكا كأٌما المسممكفى فأفمحكا  ميبىيي   (1)فأٌما النَّصارىل العاًبدكفى صى

 :الثَّانيالنمط 

 )جممة اسمية(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب 

 كقد كرد ىذا النمط في صكرة كاحدة ىي:

 )جممة اسمية مقترنة بالفاء(. الشَّرطاألداة + اسـ + جكاب 

 :اآلتيا في الجدكؿ منكردى مٌرتيف النَّقائضشعر ة في كقد كردت ىذه الصكر 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ـي  3 مىػػػػػػػػػػػػػيًي  أٌمػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػبىاًبي فالعػػػػػػػػػػػػػذابي عى

 
بػػػػػػػػػػػاًت ًعنػػػػػػػػػػػدى ًقتػػػػػػػػػػػالي ػػػػػػػػػػػٍكتي لمنَّخى  كالمى

 
1/231 

ُـّ أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػى 5  كأٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػاىميُّ فىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

يَّػػػػػػػػػػػػًة كيػػػػػػػػػػػػٌؿ كادم  عمػػػػػػػػػػػػى أحنػػػػػػػػػػػػاًء حى
 

2/341 

 و جممة اسمية.جاء الجكاب مقترننا بالفاء؛ ألنٌ 

 غير الجازمة )كمَّما(: الشَّرطية مع أداة الشَّرطاألنماط 

زيادة عمى  ،تتشابو )كٌمما( مع األداة )إذا( في ككنيما يدخالف عمى الفعؿ الماضي غالبنا 
كيزاد عمى ما تقدـ أٌف )إذا( قد تدؿ عمى معنى الٌتكرار الذم يالـز  ،داللتيما عمى الٌظرفية

 .(2))كٌمما(

 مط األكؿ:الن

( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ   )فعؿ مضارع(. الشَّرط)فعؿ ماضو

 مٌرة كاحدة: النَّقائضكقد كردت ىذه الصكرة في شعر 

 )فعؿ مضارع مثبت(. الشَّرط)فعؿ ماضو تاـ( + جكاب  الشَّرطاألداة + فعؿ 

 

                                                           
 .1/363السابؽ،  - (1)
 .1/226ابك حيَّاف، البحر المحيط، - (2)
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 :ةكاحد مرَّة شعر الٌنقائض كقد كردت ىذه الصكرة في

فىعكا ًلبىٌيفو تىٍجزىعي  ،مىتىٍيفً بافى الخميطي ًبرا  فكدَّعكا         أك كمَّما رى
(1) 

 :الثَّانيالٌنمط 

(. الشَّرط+ األداة + فعؿ  ما يدؿ عمى الجكاب  )فعؿ ماضو

 كجاء ىذا الٌنمط عمى صكرة كاحدة كىي:

 (.)فعؿ ماضو تاـ الشَّرطفعؿ  الجكاب أك ما يدؿ عميو + األداة +

 :اآلتينكردىما في الجدكؿ  ،مٌرتيف النَّقائضشعر  كقد كردت ىذه الٌصكرة في

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
1 
 
 
 
 

بَّػػػػػػػػػًؾ كيمَّمػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػمكاًت رى  كعميػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػٍف صى
 

ػػػػػػػػػاركا جػػػػػػػػػيجي ميمىبَّػػػػػػػػػديفى كعى ػػػػػػػػػبى الحى  نىصى
 

2/216 
ٍزدىؽى كيمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 2  أال قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّحى اهللي الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

 
ًيػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ بالصػػػػػػػػػػػػػػػالة ككبَّػػػػػػػػػػػػػػػرا  أىىػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مي

 
310 

 غير الجازمة، يتضح لنا:  الشَّرطالسابقة مع أدكات بعد عرضنا لمصكر 

)فعالن  الشَّرطغير الجازمة مجيء فعؿ  الشَّرطكردت مع أدكات  الَّتيأكثر األنماط  
غير الجازمة النتفاء  الشَّرطكتتناسب ىذه الصكرة أدكات  ،)فعالن ماضينا( الشَّرطماضينا( كجكاب 

  .عمؿ الجـز مع ىذه األدكات

( كجكابو )فعؿ مضارع الشَّرطفعؿ  مط الَّذم جاء فيوالنٌ أٌما    و(، فقد تحٌدثنا عن)فعؿ ماضو
الجاـز ؛ كذلؾ لعدـ ظيكر الجـز في فعؿ  الشَّرطالمبحث الٌسابؽ بأٌف ىذا الٌنمط ضعيؼ في 

ا الشَّرطفي حيف يككف األبعد جكاب  ،الذم يعتبر األقرب لألداة الشَّرط فيذا الضعؼ في  ،مجزكمن
.ىذه ال  ٌصكرة ينتفي بانتفاء الجـز

أك يككف إحداىما فعالن  ،)فعالن مضارعنا( كجكابو )فعالن مضارعنا( الشَّرطكقد يرد فعؿ   
مضارعنا،  يككف عندىا الفعؿ المضارع مرفكعنا كليس مجزكمنا في كال الطرفيف ؛ النتفاء الجـز 

 عف تمؾ األدكات.

كتقديـ االسـ عمى الفعؿ  ،التٌقديـ كالتأخير جاءت بحسب الَّتيأٌما بالنسبة إلى األنماط  
كما مٌر معنا في  ،الشَّرطفي إعراب االسـ الكاقع بعد أداة  النُّحاةفقد تبايف  ،الشَّرطفي أسمكب 

                                                           
 .2/286السابؽ،  - (1)
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 الشَّرطبينما نرل التٌبايف يأخذ مجنرل أكسع مع أدكات  ،الجاـز الشَّرطالمبحث الٌسابؽ مع أدكات 
 غير الجازمة عمى ثالث حاالت: الشَّرطـ مع أدكات غير الجازمة، كجاء تقديـ االس

 تقديم االسم أو الضمير بعد )إذا(: :الحالة األولى

 جاء الخالؼ في االسـ الكاقع بعد )إذا( عمى مذىبيف:

يف، فقد ذىب إلى أٌف األكلى حكيكتابعو فيو معظـ النَّ  ،ق(180)ت:األٌكؿ: كىك مذىب سيبكيو
 لفعؿ محذكؼ يفسره الفعؿ المذككر الن سـ، أم أٌف االسـ يككف فاعيـ االكيقبح تقد ،تقديـ الفعؿ

ـٌ أجاز أف يككف االسـ مرفكعنا باالبتداء، قاؿ:"  ،بعده  كيككف األسماء ابتداءي  بعده يقبح كمماث
ٍيثي  إذىا،: القياس فى نصبان  سببو مف شيء عمى الفعؿ أكقعت إذا بعده االسـ  يككنافً  ألٌنيما...؛كحى
 اجمٍس : قمت لك. الفعؿ بعده كاف إذا بعدىما االسـ ابتدأت إف كيقبح. المجازاة حركؼ معنىفي 
مىسى  زيده  حيث ذا جى ذا زيده  جمس إذا: قكلؾ مف أقبحى  كاف يجمسي  زيده  كا  ، كا  ،"  كحيث يجمسي  يجمسي
 اهلل عبد حيث اجمٍس : فتقكؿ بعدىما األسماء تبتدئ قد ألنؾ جائز، بعدىما كالرفع. جمس"  كحيث
كأٌف  ،كيتضح مف ذلؾ أٌف تقديـ الفعؿ عمى االسـ أكلى .(1)"جمس اهلل عبد إذا كاجمس ،جالسه 

" )إذا( ال يمييا إاٌل :تقديـ الفعؿ عمى االسـ قبيحه ؛ لما في )إذا( مف معنى المجازاة، قاؿ السيرافي
ذا رأيت االسـ بعدىا مرفكع فعمى تقدير فعؿ قبمو؛ أل ٌنو ال أفعاؿ مظيرة كانت أك مضمرة... كا 

 .(2)يككف بعدىا االبتداء كالخبر"

كىك كجوه ثافو لتخريج الٌرفع في ىذا  ،كجكاز الٌرفع عمى االبتداء كاضح في نص سيبكيو 
إلى أٌف )إذا( ال يمييا إاٌل الفعؿ ظاىرنا أك مقدرنا، فإذا جاء بعدىا  النُّحاةكذىب كثير مف  ،االسـ

إلى إعرابو  ،كابف أبي الربيع ،، كابف مالؾ. كذىب ابف جني(3)اسـ فيك فاعؿ لفعؿ محذكؼ
 .(4)مبتدأ

                                                           
 .1/106،107سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .1/142السيرافي، شرج كتاب سيبكيو، - (2)
. أبك حيَّاف، 2/30. ابف الشجرم، األمالي، 204. اليركم، األزىية، ص 2/77المبرد، المقتضب،  - (3)

 .373-368. المرادم، الجنى لداني، 3/1410/2176ارتشاؼ الضرب، 
ىػ(،)د.ت(، 646. ابف الحاجب، أبك عمر عثماف بف عمر)ت:105-1/104ابف جني، الخصائص،  - (4)

. ابف مالؾ، 1/296فخر صالح قدارة، د.ط، دار الجيؿ، بيركت، دار عٌماف، عٌماف،أمالي ابف الحاجب، تح: 
ـ(، البسيط في شرح جمؿ الٌزجاجي، تح: 1986ىػ(،)688. ابف أبي الربيع األشبيمي)ت:2/213شرح الٌتسييؿ، 

 .2/876، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 1عٌياد بف عبد الثبيتي، ط
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في كصفو تقديـ االسـ بالقبح  ق(180)ت:عمى سيبكيو ق(686)ت:كاعترض الٌرضي 
 السَّمىاءي  ًإذىانحك قكلو تعالى:} ،معتمدنا عمى ما جاء في القرآف الكريـ، مف تقديـ االسـ عمى الفعؿ

 .(2)لذلؾ، كغيره مف النصكص المؤيدة (1){اٍنشىقَّتٍ 

قاؿ أبك  ،، فاالسـ بعدىا مبتدأ(3): ذىب الككفيكف إلى جكاز مجيء الجممة االسمية بعدىا الثَّاني
إٌما  ،البركات األنبارم: " ذىب الككفيكف كغيرىـ إلى أٌف االسـ بعد )إذا( مرفكعه ؛ ألٌنو مبتدأ

 .(4)بالٌترافع أك التٌقديـ"

ما نسب إليو بجكاز إعراب ذلؾ االسـ ك ،ق(215)ت:كنسب ىذا المذىب إلى األخفش 
 .(6)عمى التٌقديـ كالتٌأخير" (5){اٍنشىقَّتٍ  السَّمىاءي  ًإذىا}:مبتدأ اك فاعالن حيف قاؿ في معانو:

فمعؿَّ  ،مباشرة الشَّرطاإلعرابي لالسـ المرفكع بعد أداة في المكقع  النُّحاةكرغـ اختالؼ  
كما  الشَّرطيفسره الفعؿ اٌلذم بعده ؛ ألفَّ  ،كجكبناالرأم الٌراجح في ذلؾ ىك أٌف الفعؿ محذكؼ 

 تتطمب الحدت كليس الذَّات. الَّتي ،كضَّحت سابقنا يقكـ عمى المجازاة

 ولوال(: ،مجيء المصدر المؤول بعد )لو :ةالثَّانيالحالة 

فذىب سيبكيو إلى أٌف )أٌف(  ،النحكيكف في إعراب المصدر المؤكؿ بعدىما اختمؼ 
 ،. بينما ذىب الككفيكف، كالمبرد(7)كال تحتاج إلى خبر ،مكضع رفع عمى االبتداء كمعمكلييا في

، (8)كالزمخشرم إلى أٌف مكضع )أٌف( كمعمكلييا بعد )لك( في محؿ رفع عمى الٌفاعمٌية  ،كالزٌجاج
كالمفسريف ؛ ألٌنو يحقؽ حكمنا أصيالن في إبقاء)لك( عمى  النُّحاةكرٌجح ىذا الرأم كثير مف 

 .(9)كجريانيا عمى القياس ،يا بالفعؿاختصاص

                                                           
 .1سكرة االنشقاؽ: - (1)
 .3/174الرضي، شرح الكافية، - (2)
 .8/423. أبك حيَّاف، البحر المحيط،2/507األنبارم، اإلنصاؼ، - (3)
 .2/507األنبارم، اإلنصاؼ، - (4)
 .1سكرة االنشقاؽ: - (5)
 .2/574األخفش، معاني القرآف، - (6)
 .3/121سيبكيو، الكتاب، - (7)
. 280-279. المرادم، الجنى الداني،3/1635، . ابف مالؾ، شرح الكافية3/77المبرد، المقتضب،  - (8)

 .58-4/57الٌصٌباف، حاشية الٌصبَّاف،
. المرادم، الجنى 4/452. الرضي، شرح الكافية، 1/101العكبرم، الٌتبياف في إعراب القرآف، - (9)

 .379 -4/378. عٌباس، حسف، النحك الكافي، 280الٌداني،ص
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مستدالن بأف " ىناؾ أداتيف  ،بينما يرل الدكتكر محمد حماسة أٌف رأم سيبكيو ىك الصحيح 
ال تمييما إاٌل  ،كلكما( ،ك)ما( فصارتا )لكال ،أٌف أصميا )لك( ًزيدت عمييما )ال( النُّحاةأخرييف يرل 

 .(1)الجممة االسمية"

؛ ألٌنو -في تراكيب )لك(  –ىذه المسألة ىك ما ذىب إليو الككفيكف  كيبدك أٌف الٌراجح في  
زيادة عمى محافظتو عمى اختصاص  ،كال يقحمو بشيءو خارج عنو ،مذىبه يحافظ عمى الٌتركيب

كأٌما المصدر المؤٌكؿ بعد )لكال( فيجب فيو المحافظة عمى تركيب الجممة  ،األداة )لك( باألفعاؿ
 .(2)الختصاصيا بذلؾ ،االسمية

 الحالة الثّالثة: االسم بعد )لوال(:

محذكؼ الخبر،  ،بعد )لكال( مرفكع باالبتداء الكاقع  إلى أٌف االسـ البصرٌيكفذىب  
(، أك ال خبر لو(:كالتٌقدير . يقكؿ سيبكيو: " ىذا باب مف االبتداء (3)لكال زيد مكجكده أك كائفه

 ككذا كذا لكاف أما .ككذا كذا لكاف اهلل بدع لكال: قكلؾ كذلؾ االبتداء عمى ييبنى مايضمر فيو 
 يرتفع كما باالبتداء كارتفع لكال، حديث مف فإنو اهلل عبد كأما. (لكال) بحديث معٌمؽه  فحديثه 
 .(4)"االستفياـ ألؼ بعد باالبتداء

أم أٌنو  ،كجد :كتباينت آراء الككفٌيكف في رافع االسـ بعد )لكال( فعؿ محذكؼ، تقديره 
، (6). كذىب الفٌراء كأغمب الككفيكف إلى أٌف ىذا االسـ مرفكع بػ)لكال( نفسيا(5)اعمية مرفكع عمى الف

لىٍكالى  ..." كقكلو تعالى:}:قاؿ الفٌراء اؿه  كى ًنسىاءه  ميٍؤًمنيكفى  ًرجى   .(8)رفعيـ بػ)لكال( (7){ ...ميٍؤًمنىاته  كى

أ محذكؼ الخبر فيعرب االسـ بعدىا مبتد ،فاألداة )لكال( تدخؿ عمى الجممة االسمية 
ا مثؿ قكلنا )لكال المحبة في جكانحو ما  ،كتقديره كائف أك مستقر ،كجكبنا إذا كاف الخبر ككننا عامن

ا )مقيد كال النَّاسة القتتؿ الشَّرطأصبح اإلنساف إنساننا(، ك )لكال  ذا كاف الخبر ككننا خاصن (. كا 
                                                           

 .220مة العربية،صعبد المطيؼ، محمد حماسة، بناء الجم - (1)
 .133حميدم، كريـ حمزة، تراكيب األسمكب الشَّرطي في نيج البالغة، ص - (2)
 .4/1904. أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،65 -1/60األنبارم، اإلنصاؼ،  - (3)
 .2/129سيبكيو، الكتاب،  - (4)
لكٌقاد، شرح الٌتصريح، . ابف ا4/1904. أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، 1/274الرضي، شرح الكافية،  - (5)
4/235 . 
 .2/431. ابف الكقاد، شرح التصريح، 65 -1/60. األنبارم، اإلنصاؼ، 1/404الفٌراء، معاني القرآف،  (6)-
 .25سكرة الفتح: - (7)
 .1/404الفٌراء، معاني القرآف، - (8)
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ا نحك)لكال زيده سالمنا ما  ،كجب ذكره ،يكجد دليؿ يدؿ عميو( ذا كاف الخبر ككننا خاصن سمـ(. كا 
 0نحك)لكال أنصار زيد حمكه ما سمـ( ،يجكز ذكره كيجكز حذفو ،ككجد دليؿ يدؿ عميو

،  الشَّرطعمى أدكات  الشَّرطجاء فييا تقديـ جكاب  الَّتيكبالنسبة إلى الٌصكر    غير الجاـز
. الشَّرطتحٌدثنا عنو في سياؽ المبحث الٌسابؽ مع أنماط   الجاـز

غير الجازمة في )إذا( غير مقركنة بػ)الفاء( في مكاضع يجب  الشَّرطمع أداة  الشَّرطكرد جكاب  
 اقتراف الجكاب بػ)الفاء(.

 -مع ككنيا لمشرط -يَّة كرسكخيا فييا جازالشَّرطيقكؿ الرضي: " كلعدـ عراقة )إذا( في  
ذىا }، كما في قكلو تعالى: (1)أف يككف جزاؤىا جممة اسمٌية بغير)فاء(   ىيـٍ  غىًضبيكا مىا كىاً 

كفى  ابىييـي  ًإذىا كىالًَّذيفى  ، كفي قكلو تعالى:}(2){يىٍغًفري كفى  ىيـٍ  اٍلبىٍغيي  أىصى َـّ أجاز تأكيؿ اآليتيف (3){يىٍنتىًصري ، ث
 .(4)بعد ذلؾ"
: " أٌف جكاب )إذا( خاصة ال يحتاج إلى )الفاء(، فال يجب ق(745)ت:حيَّافكيرل أبك  

كما يؤتى في بقية أدكات  ،أف يؤتى ميا بػ)الفاء( ،أك )إٍف( ،كاف مصدَّرنا بػ)ما(إذا  ،في جكابيا
 ،الشَّرط. كيقكؿ: " كلـ يحتج إلى )الفاء( في الجكاب.... بخالؼ أدكات (5)مف غير )إذا( الشَّرط

ا:، (6)فإنَّو إذا كاف الجكاب مصٌدرنا بػ)ما( النَّافية فال بدَّ مف الفاء "  فردت )إذا( بأٌنو " كانكيقكؿ أيضن
غيرىا فال بد مف  الشَّرطبخالؼ أدكات  ،أك )ال( ال تدخمو الفاء ،إذا كاف جكابيا منفينا بػ)ما(

فمك كقعت )إٍف( الٌنافية في جكاب غير )إذا( فال  ،إذا ارتفع المضارع ،أك )ال( ،)الفاء( مع )ما(
 .(7)بد مف )الفاء(، كػ)ما( الٌنافية"

، بجكاز أاٌل يقترف جكاب)إذا( ق(745)ت:حيَّافأبي  زاد عمى ق(686)ت:فالرضي
 يَّة بػ)الفاء( إٍف كاف الجكاب جممة اسمية. الشَّرط

ذىا فأجاز في قكلو تعالى: } ،كسمؾ الرضي كغيره سبيؿ التأكيؿ   ىيـٍ  غىًضبيكا مىا كىاً 
كفى  منع أف يككف جكاب  فقد :حيَّافأٌما أبك  ،أف يككف )ىـ( تككيدنا لػ)الكاك( في غضبكا (1){يىٍغًفري

                                                           
 .3/191الرضي، شرح الكافية،  - (1)
 .37سكرة الشكرل: - (2)
 ..39سكرة الشكرل: - (3)
 .1/182عضيمة، محمد عبد الخالؽ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، القسـ األكؿ، - (4)
 .1/182السابؽ، - (5)
 .6/312أبك حيَّاف، البحر المحيط،  - (6)
 .6/500الٌسابؽ،  - (7)
 .37سكرة الشكرل: - (1)
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ك)ىـ( تككيدنا  ،كجعؿ )إذا( في اآلية ظرفيَّة ،)إذا( جممة اسمية مف غير أف يقترف بػ)الفاء(
ابىييـي  ًإذىا كىالًَّذيفى  . ككذلؾ في قكلو تعالى:}(1)لمضمير المرفكع" كفى  ىيـٍ  اٍلبىٍغيي  أىصى ، قدر (2){يىٍنتىًصري

 ق(761)ت:. أٌما ابف ىشاـ(3))إذا( ظرفيَّة فقط" كما أجاز أف تجعؿ ،الشَّرطالرضي القسـ قبؿ 
"الجكاب  :ق(745)ت:حيَّافكأبك  ق(538)ت:. كجعؿ الزمخشرم(4)فجعؿ الجكاب محذكفنا

. (6)ق(: فقد عدَّ جممة )ىـ يغفركف( جكابنا لػ)إذا( "616:أٌما أبك البقاء )ت .(5)محذكفنا في اآلية"
القترف بػ)الفاء( كاألكلى  ،ف )ىـ يغفركف( جكابنا لػ)إذا(.. فمك كا." :كجاء في إعراب القرآف كبيانو

 .(7)أٌنو محذكؼ تقديره: )يغفركف( حذؼ لداللة يغفركف الكاقعة خبرنا عميو"
)إذا( في  الشَّرطبػ)الفاء( مع أداة  الشَّرطكيخمص عضيمة إلى جكاز عدـ اقتراف جكاب  
، ككركدىا في (8)كثرة ما كرد ذلؾ في القرآفل ،يجب اقتراف الجكاب فييا بػ)الفاء( الَّتيالمكاضع 

 .النَّقائضشعر العرب كما مٌر معنا في شعر 
اقتراف جكاب  :كقد جاء جكاب )لك( في بعض الصكر مقترننا بػ)قد(، فقد جعؿ ابف ىشاـ 

 ،. كيبدك أٌف ىذا الرأم غير صحيح ؛ لكركده في القرآف الكريـ(9)ك)لكال( بػ)قد( غريبنا" ،)لك(
 ، نحك قكؿ جرير:النَّقائضفي شعر العرب، كما مٌر معنا في شعر ككركده 

ًممتيـي                       آلبى س     بابةي تنجميككلك بات فينا رىٍحميوي قٍد عى ميمنا كالضَّ
(10) 

 .(1)ككركده في الحديث الشريؼ: " لك قد جاء ماؿ البحريف قد أعطيت ىكذا كىكذا"

                                                           
لخالؽ، دراسات ألسمكب . عضيمة، محمد عبد ا7/502، البحر المحيط،1/94ابف ىشاـ، مغني المبيب، - (1)

 .1/182القرآف الكريـ، القسـ األكؿ
 ..39سكرة الشكرل: - (2)
 .2/244الرضي، شرح الكافية، - (3)
 .1/91ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (4)
 .7/259. أبك حيَّاف، البحر المحيط،37سكرة الشكرل: - (5)
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ  ـ(، المباب في عمـك الكتاب، تح:1998ق(،)775ابف عادؿ)ت: - (6)

 .17/210، دار الكتب العممية، بيركت،1عمي محمد عكض، ط
 .9/43الدركيش، محيي الديف، إعراب القرآف كبيانو، - (7)
 .1/187عضيمة، محمد عبد الخالؽ، دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، القسـ األكؿ،  - (8)
 .2/215ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (9)
 .2/118السابؽ، - (10)
 . 3/96البخارم، صحيح البخارم، - (1)
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 (.الاّلم ،ذا الفجائيةإ ،)فاء الجزاء  واقترانيا با الشَّرط: جممة جواب األوللمبحث ا

  الربط في المغة:

 :جاء في لساف العرب

 كالجمع بو، بطري  ما: باطي كالرٌ . هشدَّ : كربيطه  مربكطه  فيك ا،ربطن  كيربطو يربطو الشيء ربط
: طربي ةكدابَّ  كاب،الدَّ  مف ارأسن  كذا يرتبطي  كفالفه . ياطى بى تى كارٍ  اربطن  ايى طي بي رٍ كيى  ياطي بً رٍ يى  الدابة كربط ،طه بي ري 

 .(1)مربكطة

ىك عقد الٌصمة بيف كحدات الجممة العربية  أٌف الٌربط النُّحاةيفيـ الدَّارسكف مف كالـ 
فقالكا بالبناء كالٌتالـز كالعقد كالٌتالـؤ  ،بعضيا ببعض، حيث أطمقكا مصطمحات أكضحت مرادىـ

 .(2)كىذه كٌميا تشير إلى معنى الربط ،كالتَّضاـ

د مف عباراتو أٌف أجزاء الكالـ تتضاـ في بناء التراكيب يفا -إماميـ –فيذا سيبكيو  
 .  (3)كالمَّبنات في البناء

بأٌنو قرينة لفظية داٌلة عمى اتصاؿ أحد المترابطيف باآلخر، كالمعركؼ أٌف  :ككرد الربط 
 .(4)كجكابو الشَّرطالرَّبط ينبغي أف يتـ بيف 

ىنية معيكدة بعضيا ببعض؛ لما استطاع تمٌثؿ صكرنا ذ الَّتيكلكال ىذا الرَّبط بيف الجمؿ  
ا الَّتيالمتكمـ التَّعبير عمَّا تؤديو ىذه الجمؿ  ـي بعضيا بعضن ا ،ييتىٌم  .(5)كيفسر بعضيا بعضن

 الشَّرطفإذا كاف جكاب  ،الشَّرطكجكاب  ،الشَّرطكفعؿ  ،يتككف مف األداة الشَّرطفأسمكب  
ا لج  الشَّرط، كتأتي جممة (1)بجكابو الشَّرطيربط فعؿ  ،رابط فال يحتاج إلى ،عمو شرطنافعالن صالحن

ذا الفجائيَّة  .كالاٌلـ ،مرتبطة بالفاء، كا 

                                                           
 .7/302ابف منظكر، لساف العرب،  - (1)
ـ(، الشَّرط في القرآف الكريـ، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، 1976المعيبد، عبد العزيز عمي الصالح) - (2)

 . 193ص
 .1/269. ابف ىشاـ مغني المبيب،2/150سيبكيو، الكتاب،- (3)
 . 213حٌساف، تماـ، المغة العربية معنيا كمبناىا،ص - (4)
، مصر،ص -(5)  .213حسَّاف، تماـ)د.ت(، محاضرات الٌدراسات العميا النحكية، د.ط، دار العمـك
 .3/1596ابف مالؾ، شرح الكافية الشَّافية،  - (1)
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 بالفاء: الشَّرطجواب  ربط :واًل أ

، فإف كاف الجكاب ال يصح أف يككف شرطنا، فإف (1)كالفاء"  ،الفعؿ ،عمى ضربيف الشَّرط" جكاب 
نَّما خصت االشَّرطالفاء تجب فيو؛ لتربطو بفعؿ   ،لفاء بذلؾ ؛ لما فييا مف معنى السَّببيَّة؛ كا 

كلتعقيب الجزاء عمى فعمو  ،بال فصؿ ،مف حيث إٌف معناه التَّعقيب ،كلمناسبتيا لمجزاء معنى
 .(2)كذلؾ

" كال تككف المجازاة إالَّ بفعؿ ؛ألفَّ الجزاء إنَّما يقع  :ق(285)ت:كجاء في قكؿ المبرد 
ا. كيقكؿ (3)فييا"بالفعؿ أك بالفاء؛ ألفَّ معنى الفعؿ   ،: " فاألصؿ الفعؿ كالفاء داخمة عميو"أيضن

 .(4)"ألنَّيا ال تقع إاٌل كمعنى الجزاء فيو مكجكد ،كذلؾ ألنَّيا تؤدم معناه

فٍ : " كسألت الخميؿ عف قكلو عز كجؿ: }ق(180)ت:قاؿ سيبكيو   ًبمىا سىيّْئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 
كما كانت الفاء معمقة  ،، فقاؿ: ىذا كالـ معمؽ بالكالـ األكؿ(5){طيكفى يىٍقنى  ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىدَّمىتٍ 

 .(6)كىذا ىا ىنا في مكضع قنطكا، كما كاف الجكاب بالفاء في مكضع الفعؿ" ،بالكالـ األكؿ

َـّ( في ىذا المكضع ،كجاء في الكتاب: " كلك أيدخمت )الكاك(   لـ يجز" ،تريد الجكاب ،ك)ث
َـّ( ؛ ألفَّ حؽ الجكاب أف ق(385)ت:كيعمؽ السيرافي .(7) : " كاختاركا )الفاء( دكف )الكاك( ك)ث

 .(8)ك)الفاء( تكجب ذلؾ" ،متصالن بو الشَّرطيككف عقيب 

                                                           
 .134ابف جني، الممع في العربية، ص - (1)
 .2/405التكضيح، ابف الكقاد، شرح التصريح عمى - (2)
 .2/49المبرد، المقتضب،  - (3)
 .2/59السابؽ، - (4)
(5) - :  .36سكرة الرـك
 .3/63سيبكيو، الكتاب، - (6)
 .3/63السابؽ، - (7)
ـ(، شرح أبيات سيبكيو، الدكتكر محمد عمي 1974ىػ(،)385السيرافي، يكسؼ بف أبي سعيد الحسف)ت:  - (8)

 الريح ىاشـ
مكتبة الكميات األزىرية، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، سعد، د.ط، راجعو: طو عبد الرؤكؼ 

 .3/230،مصر



 ىىىىىىى            

 

215 
 

 الّرابعىالفصل

إذا استعممت في  ،كيخمصيا لالتٌباع ،عنيا داللة العطؼ ق(392)ت:كيخمع ابف جني 
 .(1)الشَّرطجكاب 

اؿ ككنيا استخدمت في ربط جكاب كلكف في ح ،ككظيفة )الفاء( األساسية ىي )العطؼ( 
 تنسمخ عنيا داللة العطؼ إلى داللة ككظيفة جديدة. ،الشَّرط

عطؼ مف مشاركة الفاء كأخرج بعض أدكات ال ،أخرلسيبكيو الفاء تسمية  يسـٌ  كلـ 
َـّ( بدالن مف )الفاء( ؛ ألنَّيا ال  فذىب إلى عدـ جكاز، خرلبتسميتيا األ استخداـ )الكاك( أك )ث
. كمف ىنا نفيـ أف داللة )الفاء( (2)يالشَّرطأم في الربط  ،الجكاب في ىذا المكضع تصمح في

 ليست عاطفة.

: " ق(215)ت:أيطمقت عمى الفاء )فاء االبتداء(. يقكؿ األخفش الَّتيكمف التَّسميات  
 ترل الأ. العطؼ فاء ال االبتداء فاء كتمؾ مبتدأ اأبدن  بعدىا ما كاف المجازاة جكاب كانت اذا كالفاء

 السككت يجز لـ العطؼ فاء ىذه كانت فمك". تحبُّ  ما عمى عندم فأميرؾى  تأًتني فإ" تقكؿ ؾأنَّ 
 .(3)"بجكاب" إفٍ " بعد لما تجيء حتى

ال يجكز ك فيي غير عاطفة  ،(4)بمعنى )اإلتباع( ق(316)ت:كجاءت عند ابف السَّراج 
ذا دخمت )الفاء( في ج ا: " كا  كاب الجزاء فيي غير عاطفة ؛ إاٌل أٌف الجكاب بالكاك، كيقكؿ أيضن

 .(5)"تفارقو، إنَّيا تتبع ما بعدىا ما قبميا في كؿ مكضع ،معناىا الذاتي يخصيا

. كيطمؽ ابف الخشَّاب عمى كظيفة (6)كجاء في المقتصد: أٌف الفاء )إلتباع الشيء الشيء( 
 .(1)، كأخذ الرضي عنو ذلؾ(7)عقب األكؿ أم بعده فال ميمة  الثَّانيكىك ككف  :الفاء )التَّعقيب(

                                                           
 .2/198ابف جني، الخصائص،  - (1)
 .3/63سيبكيو، الكتاب، - (2)
، 1ـ(، معاني القرآف، تح: د. ىدل محمكد قراعة، ط1990ىػ(،)215األخفش، أبك الحسف المجاشعي)ت: - (3)

 .1/68لقاىرة، مكتبة الخانجي، ا
 .2/182ابف السَّراج، األصكؿ في النحك،  - (4)
  .2/183السابؽ،  - (5)
 .5/111. كىي لإلتباع عند ابف يعيش في شرح المفصؿ،1040الجرجاني، المقتصد، ص - (6)
ـ(، المرتجؿ، تح: عمي حيدر، 1972ىػ(، )567ابف الخٌشاب، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف أحمد)ت:  - (7)

 .217ط، دمشؽ، صد.
 .2/262الرضي، شرح الكافية،  - (1)
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 ،. بينما يطمؽ عمييا المرادم معنى الربط(1)كما كيطمؽ الرضي عمييا مصطمح )عالمة الجزاء(
ا" ،كتالزميا السَّببيَّة ،فيقكؿ: " كأٌما الفاء الجكابية فمعناىا الربط فيك  ،(2)قاؿ بعضيـ كالتَّرتيب أيضن

 تعقيب(.كال ،كالترتيب ،يريد بالسَّببيَّة )اإلتباع

 الشَّرط أٌما باألفعاؿ، إالَّ  يصٌحاف ال كالجزاء الشَّرط أف: "ق(643)ت:يقكؿ ابف يعيش 
 كأٌما ،كاألفعاؿ باألعراض تككف إنما بالجكامد، تككف ال كاألسبابي . الثَّاني لكجكد كسببه  عٌمةه  فألٌنو

ا؛ بالفعؿ يككف أف فأصميو الجزاءي،  ،شرطو دخكؿ عمى كجكدال في دخكليو مكقكؼه  شيءه  ألنو أيضن
 كالفعؿي  سٌيما ال بعض، كجكد عمى بعضيا كجكدي  كيتكقؼ كتنقضي، تحديث الَّتي ىي كاألفعاؿي 
 حرؼ تقدُّـ غير مف بو االبتداءي  يصحٌ  كال قبمو، بما مرتبطنا إالَّ  يككف ال المجزكـ ألف مجزكـه؛

 فكأٌنو كالخبًر، كاالبتداء كالنيي مركاأل بو، االبتداءي  يصمح بشيء الجزاء كاف إذا كأٌما، عميو الجـز
 ما إلى يفتقر حينئذ فإٌنو قبمو، لما جزاء غير مستأنىؼ كالـ بأٌنو آذف كربٌما. قبمو بما يرتبط ال

 ليس إذ قبميا، عٌما مسبَّبى  بعدىا ما بأفٌ  كتيؤًذف االتٌباعى، تفيد ألنيا بالفاء؛ فأتكا قبمو، بما يربطو
د حرؼه  العطؼ حركؼ في  حركؼ بيف مف خٌصكىا فمذلؾ الفاء، سكل المعنى ىذا فيو يكجى

 .  (3)العطؼ

تشركيا في  الَّتيدكف حركؼ العطؼ األخرل  الشَّرطففكرة استعماؿ )الفاء( رابطة لجكاب   
كابف يعيش، ككذلؾ نقميا الٌسيكطي  ،كابف جني ،كالسيرافي ،" سيبكيو:إفادة )اإلتباع( أجمع عمييا

 .(4)عف ابف ىشاـ"

تدخؿ الفاء فييا عمى الجكاب بقكلو: "  الَّتيالمكاضع  الشَّيخ خالد األزىرمخص كل 
 نفي مف بيا اقترف لما أك لذاتيا إما. شرطنا تقع أف مف الجممة المتناع تدخؿ الفاء أف كالحاصؿ

. جامد فعميا الَّتي كالجممة الطمبية، كالجممة االسمية، الجممة: أنكاع ثالثة فاألكؿ إثبات، أك
ا أنكاع ثالثة لثَّانياك  ف كلف، ما،: "أيضن ا أنكاع ثالثة كالثالث. افياتالنَّ " كا   أك لفظنا" قد: "أيضن

 .(1)"كسكؼ السيف،"ك تقديرنا،

                                                           
 .263-2/262السابؽ، - (1)
 .1/66المرادم، الجنى اٌلداني، - (2)
 .5/111ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (3)
 .2/120السيكطي، األشباه كالنظائر،  - (4)
 .2/406األزىرم، خالد، شرح التصريح عمى الٌتكضيح،  - (1)
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، نكردىا الجازمة )إٍف( الشَّرطمع أداة  النَّقائضفي شعر كعشريف مٌرة  اتسعن كقد كردت الفاء رابطة 
فحة في الجدكؿ   :آلتيابرقـ الشَّاىد كرقـ الصَّ

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 53 38 93 61 26 44 7 27 12 3 رقـ الشاىد
 2/14 336 382 270 183 131 98 52 32 1/27 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 1 1 24 23 13 80 68 88 50 28 رقـ الشاىد
 195 173 121 121 117 101 79 63 58 44 رقـ الصفحة

  29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ
  44،43 27 2 13 5 36 10 2،1 4 رقـ الشاىد
  320 319 316 300 285 245 225 209 207 رقـ الصفحة

نكردىما في الجدكؿ  ،مٌرتيفالجازمة )ما(  الشَّرطفي أداة  النَّقائضككردت الفاء رابطة في شعر 
 :اآلتي

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
لىٍسػػػػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػػػػًذم دىٍرءو كال 1 ػػػػػػػػػػػػػةو كى   ذم أركمى

 
ػػػػػػػٍيـو فإٌنػػػػػػػؾى قاًبميػػػػػػػوي   كمػػػػػػػا تيٍعػػػػػػػطى ًمػػػػػػػٍف ضى

 
2/102 

ٍسػػػػػًمًمي 2 ػػػػػدىثو فىمىػػػػػٍيسى ًبمي  مػػػػػا نػػػػػابى ًمػػػػػٍف حى
 

ٍنظىمىتػػػػػػػػػػػػي ٍمػػػػػػػػػػػػرم كحى  كال السَّػػػػػػػػػػػػٍعدافً  ،عى
 

2/249 

كجاء ذلؾ  ،النَّقائضالجازمة )ميما( مٌرة كاحدة في شعر  الشَّرطكقد كردت الفاء رابطة مع أداة 
 في قكؿ جرير:

 يسػػػػػػمًع الجيػػػػػػرافي قىٍبقىبىػػػػػػةى اٍسػػػػػػًتيامتػػػػػػى 
ػػػػػيعة ػػػػػذراءى ضى ػػػػػأًف حى  فػػػػػإٌف لكػػػػػـ فػػػػػي شى

 

 طيركقنػػػػػػا كضػػػػػػيفاىا الػػػػػػدَّخيالًف يىٍفزعػػػػػػا
كجاري بني زىٍغًد اسػًتيا كػاف أٍضػيعا
(1) 

  

 

                                                           
 .2/203تاب النَّقائض،ابف المثٌنى، ك - (1)
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، مٌرة ةعشر  خمس غير الجازمة )إذا(  الشَّرطأداة  مع النَّقائضككردت الفاء رابطة في شعر 
فحة في الجدكؿ نكردىا برقـ الشَّاىد كرقـ   :اآلتيالصَّ

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 1 61 11 110 8 8 146 16،15 24 19 رقـ الشاىد
 207 205 64 2/23 359 353 283 184 183 1/14 رقـ الصفحة

      15 14 13 12 11 ـ
      30 10 6 73 8 رقـ الشاىد
      304 242 227 222 215 رقـ الصفحة

 ،مٌرتيفغير الجازمة )لك( االمتناعية  الشَّرطفي أداة  النَّقائضي شعر ككردت الفاء رابطة ف
 :اآلتيا في الجدكؿ منكردى

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 فػػػػػػػػػػػػػإني كلػػػػػػػػػػػػػك الـ العػػػػػػػػػػػػػكاذؿي ميكلػػػػػػػػػػػػػعه  1

 
ػػػٍف ال ييزايمػػػوٍ   بحػػػٌب الغىضػػػا مػػػف حػػػٌب مى

 
2/64 

 لػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػاعترفكا، ككيػػػػػػػػػعه مػػػػػػػػػنكـ 2
 

، فمػػػػػا لكػػػػػـ لػػػػػـ تفزعػػػػػ ػػػػػٍت عيمػػػػػافي  كافًزعى
 

295 

 كلك الـ العكاذؿ فإٌني مكلعه. :أصؿ الجممة ألكَّؿفي البيت اك 
في قكؿ  ،غير الجازمة )لمَّا( مٌرة كاحدة الشَّرطاة في أد النَّقائضككردت الفاء رابطة في شعر 

 جرير:
 (1)لٌما رأت صدأ الحديد بجمده         فالُّمكف أكرؽي كالبنافي ًقصاري     

في نكردىا  ،مٌرات أربعغير الجازمة )أٌما(  الشَّرطفي أداة  النَّقائضشعر  ككردت الفاء رابطة في
 الجدكؿ اآلتي:

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
ـي  1 مىػػػػػػػػػػػػػيًي  أٌمػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػبىاًبي فالعػػػػػػػػػػػػػذابي عى

 
بػػػػػػػػػػػاًت ًعنػػػػػػػػػػػدى ًقتػػػػػػػػػػػالي ػػػػػػػػػػػٍكتي لمنَّخى  كالمى

 
231 

 أٌمػػػػػػػػػػػػا البىعيػػػػػػػػػػػػػثي فىقىػػػػػػػػػػػػٍد تىبىػػػػػػػػػػػػػيَّفى أٌنػػػػػػػػػػػػػوي  2
  

ٍبػػػػػػػػده فىعىمَّػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػي البىعيػػػػػػػػ  ًث تيمػػػػػػػػارمعى
  

242 
ػػػػػػػميبىييـٍ  3  فأٌمػػػػػػػا النَّصػػػػػػػارىل العابًػػػػػػػدكفى صى

 
 فخػػػػػػػػػابكا كأٌمػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػممكفى فػػػػػػػػػأفمحكا

 
363 

ُـّ أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػى 4  كأٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػاىميُّ فىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

يَّػػػػػػػػػػػػًة كيػػػػػػػػػػػػٌؿ كادم  عمػػػػػػػػػػػػى أحنػػػػػػػػػػػػاًء حى
 

2/341 

                                                           
 2/217ابف المثنَّى، كتاب النَّقائض،  - (1)
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 حذف الفاء وتقديرىا:
لجكاب قد تشذ عف القاعدة في ككف كجكب اقتراف ا الَّتيقد ترد مجمكعة مف األمثمة  

 كمف أمثمة ذلؾ قكلو: إٍف تىأًتني أنا كريـه. .بالفاء، كمع ذلؾ لـ تقترف بو
. كيقكؿ سيبكيو (1)حصره الخميؿ في الشعر ،كعنٌدما سأؿ سيبكيو الخميؿ عف ىذا المثاؿ 

إٍف تأًتني أنا صاًحبيؾ، يريد معنى الفاء، فشبَّيو ببعض ما  :في مكضع آخر: "قالكا في اضطرار
 .(2)كالـ حذفو كأنت تعنيو"يجكز في ال

: المالحظة األكلى: أٌف حصرىا في (3)كمف الكالـ السابؽ نخرج بمالحظتيف عمى ذلؾ 
مستكل معيف مف االستخداـ ىك أمر فيو شيء مف التَّحكـ ؛ ألنَّو ال بدَّ مف االستناد في ذلؾ إلى 

ة: ىي إىماؿ الثَّانيكالمالحظة  .االستقراء، كلـ يقدـ الخميؿ أك سيبكيو ما ينبئ عف ذلؾ
كمف ىذه المالبسات  ،تجعؿ مف الفاء مكجكدة مرة كغير مكجكدة مرة أخرل الَّتيالمالبسات 

 .إٍف تأًتني أنا صاًحبيؾ :النَّبر. ففي الحالة األكلى
 يمكننا أف نكقع النَّبر عمى )أنا( كبيذا يككف المعنى: إٍف تأتني تىًجدني مستعدنا.

 ٍف تأتني أنا صاًحبيؾ.إ :ةالثَّانيكفي الحالة 

اًحبيؾ.  بدكف نبر )أنا( يمكف أف يككف المعنى عمى النَّحك التَّالي: إٍف تأًتني فميسى غريبنا ألنَّني صى
. كقد تبيف ذلؾ مف (4)الٌشعر محصكر فيكلـ يتابع سيبكيو الخميؿ في جعؿ حذؼ الفاء  

 خالؿ النص المنقكؿ سابقنا. 
مبرد سيبكيو في قكلو في باب )أم(: " )أيُّيا تشاءي لؾ( نقض ال (5)كقد جاء في االنتصار 

ٍف شئت قمت .الذم تشاءي لؾ :عمى معنى قكلؾ  .(6))أييا تىشىٍأ لؾ( فتضمر الفاء :قاؿ: كا 

                                                           
 .3/64سيبكيو، الكتاب، - (1)
 .3/68السابؽ، - (2)
 .168الشَّمساف، أبك أكس، الجممة الشَّرطية عند النُّحاة العرب،ص - (3)
 .3/68سيبكيو، الكتاب، - (4)
نتصار لسيبكيو عمى المبرد، تح: زىير عبد المحسف ـ(، اال1996ىػ(، )332ابف كاٌلد، أحمد بف محمد)ت: - (5)

 .172، مؤسسة الرسالة، بيركت، ص1سمطاف، ط
 .2/398السابؽ، - (6)
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نَّما يجكز في ق(285)ت:كقاؿ محمد بف يزيد )المبرد(  عمى  الٌشعر:  كىذا خطأ كا 
         :  الشَّاعر ضعؼ، كما ذكر في باب الجزاء، نحك قكؿ

سىنىات ؿعى فٍ يى  فٍ مى           (1)الفثٍ مً  اهلل ًعٍند ًبالشَّرّْ  كىالشَّر          يشكرىا اهلل اٍلحى
، (2)يشكره فالرحمف الخير يفعؿ مف :الركاية كأف، غيركه النحكييف أف: األصمعي كزعـ

ا مف الضعؼ الٌشعركيقكؿ: كىذا في   .(3)كما كصفت لؾ أيضن
، فتكىـ أفَّ سيبكيو ناقض نفسو بما ركاه عف ق(285مبرد)ت:كالتبس األمر عمى ال 

 كالحقيقة  بأفَّ ىذا الرأم لمخميؿ كليس لسيبكيو،، (4)الٌشعرالخميؿ مف قصر حذؼ الفاء عمى 
ا في نفس المبس، بأٌف سيبكيو  حيَّافكقع أبك ك  ال يجيز حذؼ الفاء مف الجممة االسمية إاٌل أيضن

 .(5)مبرد إجازتو حذفو في الكالـ، بينما نسب إلى الالٌشعرفي 
كفي محفكظي قديمنا أفَّ المبرد منع " :في المكضع نفسو ق(745)ت:حيَّافكيقكؿ أبك  

 كزعـ في البيت الذم استدؿ بو عمى جكاز حذؼ الفاء كىك قكؿ: ،حذؼ الفاء في الضركرة
سىنىات ؿعى فٍ يى  فٍ مى       (6)الفثٍ مً  هللا ًعٍند ًبالشَّرّْ  كىالشَّر.. .يشكرىا اهلل اٍلحى
 .(7)فالرحمف يشكرىا :أفَّ الركاية
فيك يخٌرج  ،بخالؼ القكؿ القائؿ بأف المبرد يمنع حذؼ الفاءبينما نرل في المقتضب   

بتقدير الفاء. كيتضح مف ذلؾ أٌنو ال يمنع  :أٌنيا عمى التقديـ كالتأخيرب الشَّكاىد الَّتي يقكؿ سيبكيو
 . (8)الٌشعرحذؼ الفاء في 

  

                                                           
كينسب ىذا البيت لحساف بف ثابت كلـ يكجد في ديكانو، كنسب كذلؾ لعبد الرحمف بف حساف، كركاه  - (1)

/ 3، كشرح السيرافي 72/ 2لمقتضب ، كا476/ 1جماعة لكعب بف مالؾ األنصارم. انظر: معاني القرآف 
، كالمقرب البف عصفكر/ 286، كارتشاؼ الضرب/ 3/ 9، كابف يعيش 290/ 1، كأمالي ابف الشجرم 226
. كالشاىد فيو: حذؼ الفاء مف جكاب الشَّرط 49/ 13، كالمساف 433/ 4، كالعيني 141/ 1، كالمغني 188

 ضركرة، كالتقدير: فاهلل يشكرىا.
 .2/195ج، األصكؿ في النحك، ابف السرا - (2)
 .172ابف كاٌلد، أحمد بف محمد، االنتصار لسيبكيو عمى المبرد، ص - (3)
 .177السابؽ، ص - (4)
 .169.الٌشمساف، الجممة الٌشرطية عند النحاة العرب،ص4/1872أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (5)
 سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة. - (6)
 .4/1872رتشاؼ الضرب، أبك حيَّاف، ا - (7)
 .69. الٌشمساف، الجممة الٌشرطية عند الٌنحاة العرب،ص72-71-2/70المبرد، المقتضب،  - (8)
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 :اآلتيبالبيت  (1)الٌشعرتشيد سيبكيو عمى حذؼ الفاء في كاس

سىنىات ؿعى فٍ يى  فٍ مى      (2)الفثٍ مً  اهلل ًعٍند ًبالشَّرّْ  كىالشَّر        يشكرىا اهلل اٍلحى

ال اختالؼ بيف النحكييف "كقاؿ المبرد:  ،مضمرة الفاءأٌف عمى  ،(4)كالمبرد (3)كاستشيد بو الفراء
 .(5)"ء ؛ ألفَّ التقديـ ال يصحفي أنَّو عمى إرادة الفا

 عمى نية التقديـ كالتأخير: اآلتيكاستشيد سيبكيو بالبيت 

ف           حًرـي  كال مالي غائبه  ال: يقكؿ              مسغبة يـك خميؿه  أتاه كا 
(6) 

. كيقكؿ إفَّ البصرييف يقكلكف عمى إرادة الفاء (7)كخرَّجو عمى تقدير الفاء ،كاستشيد بو المبرد
 .(8)يصمح أف يككف عمى التقديرك 

(. كخالفيما كأخرج الخميؿ كسيبكيو التَّ    ركيب اآلتي عمى التقديـ كالتأخير)إٍف تأتني ألفعمفَّ
 الجكاب مكضع في يجز لـ إذا الكالـ يككف أف عندم القكؿ كلكف"  :المبرد، كقاؿ بتقدير الفاء

 .(9)"الفاء يدتر  كأنت قدرتو فكأنؾ الفاء بعد يقع ما معنى عمى مبتدأ

                                                           
 .3/65سيبكيو، الكتاب، - (1)
 سبؽ تخريجو. - (2)
 .1/476الفراء، معاني القرآف، - (3)
 .2/72المبرد، المقتضب، - (4)
 . 2/73السابؽ، - (5)
عمى رفع "يقكؿ" عمى نية التقديـ كالتقدير: يقكؿ: إف أتاه خميؿ، كجاز ىذا ألف 1/463مف شكاىد سيبكيو  - (6)

، 70/ 2المقتضب "إف" غير عاممة في المفظ، كالخميؿ مف الخمة كىك الفقر. كالبيت لزىير يمدح اليـر بف سناف. 
/ 2لمنطؽ ، كتيذيب إصالح ا2/512، كاإلنصاؼ196/ 1، كاألمالي 65/ 2، كالمحتسب 69/ 2كالجميرة 

. فسيبكيو يرل أف ىذا المضارع ليس ىك جكاب الشَّرط، كلكنو دليؿ 115. كالديكاف2/152،أصكؿ النحك،29
ف كاف متأخرنا في المفظ، فكأنو قاؿ: يقكؿ: ال غائب مالي كال حـر إف أتاه  عمى الجكاب، كىك عمى نية التقديـ كا 

ىك نفس الجكاب؛ لكنو عمى تقدير فاء الربط، ككأف خميؿ، كأما أبك العباس المبرد فيذكر أف ىذا المضارع 
الشَّاعر قد قاؿ: إف أتاه خميؿ يـك مسألة فيك يقكؿ ال غائب مالي... إلخ؛ كقد كافؽ أبك العباس ذلؾ مذىب 
الككفييف كأبي زيد؛ كقد رجحو العالمة مكفؽ الديف بف يعيش؛ قاؿ "فسيبكيو يتأكلو عمى إرادة التقديـ، كأف المعنى: 

 إف أتاه خميؿ، كقد استضعؼ؛ كالجيد أف يككف عمى إرادة الفاء. يقكؿ
 .2/70المبرد، المقتضب، - (7)
 .2/70السابؽ،  - (8)
 .2/69السابؽ، - (9)
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كىي ليست  ،كاف في تفسير الظاىرة ،كيبدك أفَّ الخالؼ الكاقع بيف سيبكيو كالمبرد 
بخطيرة في حاؿ كاف ىميما تفسير ما يقع في الشكاىد مف األشعار كغيرىا مف مخالفات، كلكٌف 

د أساسنا أم جعؿ ىذه الشَّكاى ،الخطكرة تككف في الٌتحكؿ في القضية مف التَّفسير إلى المعيارية
ٍف حصرت في مستكل معيف مف  ،لبناء قاعدة ما كىي حذؼ الفاء فال بد أف  ،الٌشعرحتَّى كا 

 الشَّاعرجعمت  الَّتيعف المالبسات  منفكَّوكردت فيو غير  الَّتي الٌسياؽتدرس ىذه الشَّكاىد في 
صاؿ الفاء، يتنكب ما تنكب مف المخالفة، كينبغي عميو إعادة النظر في القاعدة المكضكعة التٌ 

 . (1)فاٌتصاؿ الفاء كعدـ اتصاليا قضية داللية قبؿ أف تككف قضية شكمية
 :قكؿ الفرزدؽ ،الشَّرطعمى تقدير الفاء في جكاب  النَّقائضجاءت في شعر  الَّتيكمف الشكاىد 
 (2)دىٍعًني فميس عميَّ غيري إزارم          كالسَّامرٌم يقكؿي إٍف حرَّكىتىوي               

 انًيا: ربط الجواب با )إذا(.ث
. كقكلؾ: )إٍف تأًتًني فأنا مبتدأهتككف )إذا( جكابنا لمجزاء بمنزلة )الفاء(، كتقع بعدىا جممة 

فٍ ميكًرـه لؾ(. قاؿ تعالى: } يـ ف، معناه (3){يىٍقنىطيكفى  ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىدَّمىتٍ  ًبمىا سىيّْئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 
اىيـٍ  فىمىمَّابمنزلة )الفاء(. كمثمو قكلو تعالى: } الشَّرطاب يقنطكف، فإذا ىنا جك   ىيـٍ  ًإذىا اٍلبىرّْ  ًإلىى نىجَّ

 ، أم فيـ مشرككف.(4){ييٍشًركيكفى 
، و ال يككف إاٌل في الفعؿ أك الفاءعف الجزاء كقاؿ: بأنَّ  ،ق(180)ت:تحدث سيبكيو 

فٍ  عٌز كجؿ: } الربط بقكلو " سألت الخميؿ عف قكلو في كعرض لنا رأينا آخر  ًبمىا سىيّْئىةه  تيًصٍبييـٍ  كىاً 
كؿ كما كانت الفاء معمقة ، فقاؿ ىذا كالـ معمؽ بالكالـ األ(5){يىٍقنىطيكفى  ىيـٍ  ًإذىا أىٍيًديًيـٍ  قىدَّمىتٍ 

)الفاء(. كيقكؿ المبرد: ")إذا( رابطو مثميا مثؿ  أٌف )إذا(  :، كيتبيف مف قكلو(6)بالكالـ األكؿ" 
  .(7)مجزاء كػ)الفاء("تككف جكابنا ل

كليذا لـ  ،الجكاب بػ)الفاء( مف في استعماليـالجكاب بػ)إذا( أقؿ  كر ابف الخشاب أفٌ ذك  
 .(8)الشَّرطالنحكييف في أجكبة يذكره كثير مف 

                                                           
 .170الٌشمساف، أبك أكس، الجممة الشَّرطية عند النُّحاة العرب، ص - (1)
 .1/240ابف المثنَّى، كتاب النَّقائض، - (2)
(3) - :  .36سكرة الرـك
 .65سكرة العنكبكت: - (4)
(5) - :  .36سكرة الرـك
 .3/64سيبكيو، الكتاب،  - (6)
 2/58المبرد، المقتضب، - (7)
 .219ابف الخشاب، المرتجؿ،ص - (8)
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. (1)جممة اسمية الجكاب إذا كافتككف رابطة : أفَّ )إذا( ق(646)ت:كيقكؿ ابف الحاجب 
كأف ال  ،أف ال تككف طمبية :حيَّافطمبية. كاشترط أبك  أف ال تككف  (3)، كالمالقي(2)كاشترط الرضي

( عمييا  . (4)يدخؿ عمييا أداة نفي، كأف ال تدخؿ )إفَّ
. بيد بعد )إذا( جممة اسمية الجكاب ككفشرطنا آخر كىك أف ي  ق(749)ت:كزاد المرادم 
تمي  الَّتيالجممة االسمية  في شركطو السَّابقة، بتحقيقيا في حيَّافقصده أبك  الشَّرطأٌف ىذا 

 .(5))إذا(

 إذا عمى الفاء إدخاؿ كاف لكفالخميؿ يرل أنَّو "  .كاجتماع )الفاء( مع )إذا( عمى خالؼ 
 غيرىا، عف الفاء استغنت كما الفاء عف استغنى قد فيذا ا؛قبيحن  الفاء بغير الكالـ لكاف احسنن 

في ذلؾ خالفو ك  ،الكثير مف الٌنحاةكتابعو  .(6)"اجكابن  الفاء صارت كما جكابا ىاىنا إذا فصارت
 .(7)بجكاز الجمع بيف )الفاء( ك)إذا(فيك  ،الزيادم

أبك . كقاؿ (8)كىذا ال يجكز بمنزلة الجمع بيف فائيفكقاؿ الجرجاني: لك جمع بينيما لكاف 
ف كاف ذلؾ جائزنا فالشَّرطال يجكز الجمع بيف )الفاء( ك)إذا( في )": ق(745)ت:حيَّاف ي (، كا 
ال  المعكض مع بعضيما؛ ألفَّ عدـ جكاز اجتماعيما بأفَّ السبب في السيكطي  يرل. ك (9)"غيره

 .(10)يجتمع مع العكض

 يككف أف فيمكف الجكاب، في( الفاء) مكضع في( إذا) جعميـ كأما" :كيقكؿ السيرافي
 ككذلؾ. كأثاره ميوع ىجـ فكأنو الجكاب، إلى يؤدم رطالشَّ  ألفَّ  لممفاجأة؛ تيالَّ ( إذا) ػب اتشبيين 
 .(11)"كانت مفاجأة ،: فإذا ىـ يقنطكفقمت إذا أنؾ ترل أال المفاجأة، طريؽ

                                                           
 .4/116الرضي، شرح الكافية، - (1)
 .4/116السابؽ، - (2)
 .62المالقي، رصؼ المباني، ص - (3)
 .4/1871أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (4)
 .375المرادم، الجنى الداني،ص - (5)
 .3/64سيبكيو، الكتاب،  - (6)
 .1/273ابف جني، سر صناعة اإلعراب - (7)
 .1101الجرجاني، المقتصد، ص - (8)
 .4/1872أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (9)
 . 2/556السيكطي، ىمع اليكامع، - (10)
 .3/266السيرافي، شرح كتاب سيبكيو، - (11)
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لما فييا مف المعنى المطابؽ لمجكاب، كذلؾ " المفاجأة كذلؾ  ك)إذا( عند ابف جٌني بمعنى 
دفو حٌتى إذا صا ،كما البد لمشرط كجكابو مف فعميف ،كال بد ىناؾ مف عمميف، أٌف معناىا لممفاجأة

 .(1)"يمانككافقو كانت المفاجأة مسببة بينيما حادثة ع

ؽُّ  اٍلكىٍعدي  كىاٍقتىرىبى }  :ق( لقكلو تعالى710كقد جاء في تفسير النسفي )ت:     ًىيى  فىًإذىا اٍلحى
ةه  اري  شىاًخصى كا الًَّذيفى  أىٍبصى فإذا  ،، )إذا( المفاجأة كىي تقع في المجازاة سادَّة مسد )الفاء((2){كىفىري

. كيقكؿ أبك السعكد (3)فيتأكد ،الشَّرطتعاكنتا عمى كصؿ الجزاء ب ،ءت معيا )الفاء(جا
ىػ( في تفسيره: "ك)إذا( لممفاجأة تسد مسد )الفاء( الجزائيَّة...فإذا دخمتيا )الفاء( تظاىرت 982)ت:

 فجائيَّة.بػ)إذا( ال الشَّرطاقتراف جكاب  النَّقائض. كلـ يرد في شعر (4)"الشَّرطعمى كصؿ الجزاء ب

م(.  ثالثًا: ربط الجواب با )الالَّ

فإفَّ الالـ في جكاب )لك(  ،يةالشَّرطكما تستخدـ )الفاء( ك )إذا( لمربط بيف جزئي الجممة  
 .(6)، كقد سميت الالـ المكجية(5)ك)لكال( قد تستخدـ لمغرض نفسو 

سبكقة في عف )الالـ( في جكاب )لك(: "مف أقساـ الالـ الم ق(794)ت:يقكؿ الزركشي 
عىٍمنىاهي  نىشىاءي  لىكٍ جكاب لك، نحك قكلو تعالى: } ا لىجى طىامن ، فإٌنيا تفيد تأخره ألشٌد (7){تىفىكَّييكفى  فىظىٍمتيـٍ  حي

عىٍمنىاهي  نىشىاءي  لىكٍ العقكبة، كىذا بخالؼ قكلو تعالى: } ا جى اجن كفى  فىمىٍكالى  أيجى فإنَّو يفيد  ،بغير الـ (8){تىٍشكيري
ا لكقتوالتَّعجيؿ، أم جعم  .(9)ناه أجاجن

                                                           
 .1/265صناعة اإلعراب، ابف جني، سر  - (1)
 .97سكرة األنبياء: - (2)
 .3/69النسفي، تفسير النسفي)مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ(،  - (3)
ىػ(، )د.ت(، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، د.ط، دار إحياء 982العمادم، أبك السعكد)ت: - (4)

 .3/536التراث العربي، بيركت، 
، دار إحياء 1ـ(، البرىاف في عمـك القرآف، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط1957ىػ(،)794الزركشي)ت:  - (5)

 .4/337،372الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاؤه،
ـ(، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، تح: فؤاد عمي منصكر، دار الكتب 1998ىػ(،)911السيكطي)ت: - (6)

 .1/339العممية، بيركت،
 .65سكرة الكاقعة: - (7)
 .70السابؽ: - (8)
 .4/337الزركشي، البرىاف،  - (9)
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، (1): إلى أفَّ الـ )لك( ك)لكال( يأتياف لتأكيد االرتباط ق(643)ت:كذىب ابف يعيش 
 .(2)الشَّرطأم لربطو بفعؿ  ،لمغرض نفسو الشَّرط)إذف( مع )الالـ( قد يأتياف في جكاب ك

و فقاؿ عند تخريج قكل ،عمى الـ )إذف( مسمى الالـ المتممة ق(749)ت:كأطمؽ الزركشي 
ا آًليىةه  مىعىوي  كىافى  لىكٍ  قيؿٍ تعالى: } ٍبتىغىٍكا ًإذنا يىقيكليكفى  كىمى  ًإذنا، كقكلو تعالى: }(3){سىًبيالن  اٍلعىٍرشً  ًذم ًإلىى الى
ىذىٍقنىاؾى  يىاةً  ًضٍعؼى  ألى ًضٍعؼى  اٍلحى . كقد كردت في شعر (5)، الالـ ىنا لتتٌمـ الكالـ(4)...{اٍلمىمىاتً  كى
 :اآلتينكردىا في الجدكؿ  ،مٌرات أربع النَّقائض

 يالّشعر الشاىد  م
 
 

 الصفحة
 كلػػػػػػػػػك كضػػػػػػػػػعت ًفقػػػػػػػػػاحي بنػػػػػػػػػي نيميػػػػػػػػػرو  1

 
بىػػػػػػػػػػػػػًث الحديػػػػػػػػػػػػػد إذان لػػػػػػػػػػػػػذابا  عمػػػػػػػػػػػػػى خى

 
1/318 

 كلػػػػػػػك تيػػػػػػػنًكحي الٌشػػػػػػػمس الٌنجػػػػػػػكـى بناتيػػػػػػػا 2
 

 إذنا لنكحنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىفَّ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الككاكػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 

2/194 
 أبػػػػػػػػػػا مىعقػػػػػػػػػػؿو لػػػػػػػػػػكال حػػػػػػػػػػكاجزي بيننػػػػػػػػػػا، 3

ـى حػػػػػػػػػػػدَّ ظييػػػػػػػػػػػ كٍبنػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػا  كًرىـ،إذنا لىرى
 

ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػرً   كقيربػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىكىٍرناىػػػػػػػػػػػػػػػػا آلؿ الميجى
ـٍ تىغىفَّػػػػػػػػػػػػرً  قػػػػػػػػػػػػرو أندابيػػػػػػػػػػػػو لىػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػػى كى
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 كلػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػيَّرتـ فػػػػػػػػػػػػػػػػيمىٍف أصػػػػػػػػػػػػػػػػابت  4
 إذنا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأيتيـي ًعظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

 

 عمػػػػػػػػػػى القسػػػػػػػػػػماًت أظفػػػػػػػػػػارم كنػػػػػػػػػػابي
ًة الًعضػػػػػػػػػػػابً  ػػػػػػػػػػػٌممى  أشػػػػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػػػػف الميصَّ
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مات كيسمكنيا الـ الجكاب، كيقكؿ  يجمعكف ىذه النُّحاةكيشبو الـ )لك( ك )لكال( الـ القسـ، ك   الالَّ

أفَّ الالـ بعد )لك( ك)لكال(  ق(392)ت:" كزعـ أبك الفتح ابف جني :ق( منكرنا761ابف ىشاـ )ت:
 .(6)كفيو تعسؼ" ،ك)لكما( جكاب قسـ مقدر

يجرم مجرل القسـ  الشَّرط"ألٌف  الشَّرطسميت الـ القسـ يسمييا بعضيـ الـ  الَّتيكالالـ  
كالقسـ جكابو جممتاف تالزمتا  ،يما مف المناسبة مف جية احتياج كؿ كاحد منيما إلى جكابنيلما ب

. عمى أفَّ ىذه الالـ قد تجتمع ىي (7)كالجممة الكاحدة" الشَّرطكما أفَّ  ،فكانت كالجممة الكاحدة

                                                           
 .9/23ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (1)
 .151-1/150. السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف،4/337الزركش، البرىاف، - (2)
 .42سكرة اإلسراء: - (3)
 .75السابؽ: - (4)
 .4/337الزركشي، البرىاف، - (5)
 .1/310ابف ىشاـ، مغني المبيب،  - (6)
 .5/141ابف يعيش، شرح المفصؿ،  - (7)



 ىىىىىىى            

 

226 
 

 الّرابعىالفصل

القسـ بما  كفي ىذه الحالة يجاب الجزاء بأربع أدكات ؛ ألٌنيـ:" صيَّركا جكاب الجزاء مع ،الشَّرطك 
ٌما بػ)ال( ،تمقى بو اليميف أم تستقبؿ بو، إٌما بػ)الـ( ٌما بػ)إٍف( ،كا   لىًئفٍ . قاؿ تعالى:}(1)كأٌما بػ)ما(" ،كا 

كا لىًئفٍ  مىعىييـٍ  يىٍخريجيكفى  الى  أيٍخًرجي كنىييـٍ  الى  قيكًتميكا كى ري لىًئفٍ  يىٍنصي كىيـٍ  كى ري لُّفَّ  نىصى  الى  ثيَـّ  اأٍلىٍدبىارى  لىييكى
كفى ييٍنصى  ـ( ربطت ما بعدىا بما قبميا، كبذلؾ ربطت التَّ (2){ري ركيب بيف ضمائمو ، كعمى ىذا فػ)الالَّ

 .الكالميَّة

، نكردىا برقـ الشاىد كرقـ مٌرة ثماني كثالثيفكقد كردت الالـ رابطة في جكاب )لك( 
 :اآلتيالصفحة في الجدكؿ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 59 46 29 63،59 127،128 8 13 51 44 30 رقـ الشاىد
 318 231 287 209،208 281 198 170 123 65 1/16 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 32 30 3 16 34 119 117 65 63 29 رقـ الشاىد
 202 202 197 194 35 24 2/24 387 342 335 رقـ الصفحة

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ
 44 11 6 51 12،11 42 8 81 64 48 رقـ الشاىد
 310 284 275 260 255 128 210 207 205 204 رقـ الصفحة

   38 37 36 35 34 33 32 31 ـ
   34 15 29 25 10 65 64 63 رقـ الشاىد
   338 335 326 326 317 312 311 311 رقـ الصفحة

رقـ الصفحة في الجدكؿ ، نكردىا برقـ الشاىد ك مٌرات تسعكقد كردت الالـ رابطة في جكاب )لكال( 
 :اآلتي

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 59 13،12 1 2 90 80 31 6 12 رقـ الشاىد

 293 279،278 214 165 2/21،20 320 240 201 1/129 رقـ الصفحة
 

                                                           
 .1/66الفراء، معاني القرآف، - (1)
 .12سكرة الحشر: - (2)
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 .الشَّرط: الحذف في أسموب الثَّانيالمبحث 

كجكاب  ،الشَّرطكفعؿ  ،ية ذكر عناصرىا الثالثة:) األداةالشَّرطاألصؿ في الجممة 
تكشؼ لنا بأٌنو يمكف االستغناء عف بعض ىذه  الَّتي(. كلكف ترد بعض النصكص الشَّرط

تدعك العرب الستعماؿ  الَّتيكمف أىـٌ األسباب  ،كبشركط معيَّنة العناصر متى دؿَّ عمييا دليؿ
 الحذؼ ىك اإليجاز كاالختصار، فيقكؿ قدامة بف جعفر: " كأٌما الحذؼ فإفَّ العرب تستعممو

 .(1)لإليجاز كاالختصار بيسير القكؿ إذا كاف المخاطب عالمنا بمرادىا"

 –اإليجاز  –"... كىذا  :ق( في معرض حديثو عف اإليجاز276كيقكؿ ابف قتيبو )ت: 
كلك كاف اإليجاز  ،بؿ لكٌؿ مقاـ مقاؿ ،كال بمختار في كؿ كتاب ،ليس بمحمكد في كؿ مكضع

كلكنَّو أطاؿ تارة لمتككيد،  ،كلـ يفعؿ اهلل ذلؾ ،تعالى في القرآف محمكدنا في كؿ األحكاؿ لجرَّده اهلل
 .(2)كحذؼ تارة لإليجاز، ككرر تارة لإلفياـ"

كلكنيـ  ،يةالشَّرطبيذه القضيَّة كاتفقكا عمى كجكد الحذؼ في بعض التراكيب  النُّحاةكاىتـ 
 .(3)اختمفكا حكؿ تراكيب شرطية أخرل

حذؼ أداة  ،الشَّرطحذؼ فعؿ  ،الشَّرطي: حذؼ أداة قد تحذؼ ى الَّتيكعناصر الجممة 
 حذؼ الجكاب، حذؼ الفعؿ كالجكاب معنا. ،كفعمو الشَّرط

 أواًل: حذف األداة.

عمى رأم  الشَّرطفال يجكز حذؼ أداة  ،النُّحاةلـ يكف مشيكرنا عند  الشَّرطحذؼ أداة 
 إف) كانت( كلك) الشَّرط ةأدا حذؼ يجكز ال: " ق(911)ت:قاؿ السيكطي ،النُّحاةالجميكر مف 

 حذؼ بعضيـ كجكز الجر حرؼ حذؼ كال الجكاـز مف غيرىا حذؼ يجكز ال كما( األصح في
 بىٍعدً  ًمفٍ  تىٍحًبسيكنىييمىا...:}تعالى قكلو عميو كخرج بذلؾ إشعارا الفاء كتدخؿ الفعؿ فيرتفع( إف)

ةً  ي لـ يشر في نصو ىذا إلى مىٍف جكَّز حذؼ أداة غير أٌف السيكط (5).(4)...{ًبالمَّوً  فىييٍقًسمىافً  الصَّالى
 .الشَّرط

                                                           
ـ(، نقد النثر، تح: طو حسيف بؾ ك عبد الحميد العبادم، د.ط، المطبعة األميرية 1944ابف جعفر، قدامة ) - (1)

 .76ببكالؽ، القاىرة، ص
 .19ة، أدب الكاتب، صابف قتيب - (2)
 .51ـ(، الشَّرط كاالستفياـ في األساليب العربية، د.ط، المكتبة المغكيَّة، ص2000استيتيو، سمير شريؼ،) - (3)
 .106سكرة المائدة:  - (4)
 .2/563السيكطي، ىمع اليكامع،  - (5)
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كال تبنى القكاعد  ،" كىذا قكؿ ضعيؼ :رأيو في حذفيا قائالن  ق(745)ت:حيَّافكأبدل أبك  
 .(1)الكمية بالمحتمالت البعيدة الخارجة عف األقيسة"

 .وحده الشَّرطثانًيا: حذف فعل 

، كقد جكاب الشرط()حذؼ أقؿ شيكعنا مف  (الشَّرطفعؿ )عمى أٌف حذؼ  النُّحاةأجمع  
 اآلتي:في  ،كحده الشَّرطيحذؼ فعؿ 

 :قاؿ ابف مالؾ ،داللة الدليؿ عميو .1

مـ       كالعكس قد يأتي إف المعنى فيـ الشَّرطك    (2)يغني عف جكابو قد عي

اٌل(ك كاقعنا بعد ) الشَّرطأف يككف فعؿ  .2 اٌل فاسك :كذلؾ نحك قكلؾ ،ا  ف  :أم ،ت"" تكمـ بالحؽ كا  كا 
 ال تتكمـ بالحؽ فاسكت، كقاؿ األحكص: 

الَّ             بكؼءو  لىيىا فمستى  فطمٍّْقيا                ٍفًرقىؾى  يىٍعؿي  كا  ـي  مى سا الحي
(3) 

اٌل تطمقيا يعؿي مفرقىؾ الحساـ.  أم: كا 

ٍف المتمكة بػ)ال( النافية نحك قكلؾ: " مف يدرس ينجح، ك  الشَّرطكقد يحذؼ فعؿ  مىٍف بعد مى
 .(4)ال فال نجاح لو"

كقد يحذؼ إذا جاء بعد )لك( مصدر مؤكؿ كمف  ،كما يحذؼ فعؿ )لك( إذا دؿَّ عميو دليؿ 
 ذلؾ قكؿ الفرزدؽ:

  (5)كلك أٌف سعدنا أقبمت مف بالدىا         لجاءت ًبيٍبريفى المَّيالي تىزىحَّؼي      

 .كالتقدير: لك ثبت كلك أٌف سعدنا أقبمت مف بالدىا لجاءت

                                                           
 .4/1884أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (1)
 .59ىػ(،)د.ت(، ألفية ابف مالؾ، د.ط، دار التعاكف، ص672ت:ابف مالؾ، محمد بف عبد اهلل) - (2)
اٌل يعؿ ؛ حيث حذؼ فعؿ 238األحكص األنصارم، شعر األحكص األنصارم،ص - (3) .كالشاىد فيو قمو: كا 

ف ال تطمقيا يعؿي مفرقؾ الحساـ".  الشَّرط )تطمقيا( ؛ لداللة ما قبمو عميو، إذ إفَّ التقدير: " كا 
. صالح، عبد اهلل عمي 848. ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص343شذكر الذىب، ص ابف ىشاـ، شرح - (4)

 .435حسيف، النحك العربي، ص
 .2/24ابف المثنى، أبك عبيدة معمر، كتاب النَّقائض،  - (5)
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، نكردىا برقـ الشاىد تسع مٌراتكقد جاء الفعؿ محذكفنا بعد األداة لك المتمكة بالمصدر المؤكؿ 
 :اآلتيكرقـ الصفحة في الجدكؿ 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 10 64 42 13 119 70 127 58 17 رقـ الشاىد
 317 311 259 209 2/24 377 281 270 1/129 رقـ الصفحة

  وفعمو. طالشَّر ثالثًا: حذف أداة 

شىرطو ا يتىقىدَّـ أىف كى مىٍيًيمى ٍعنىاهي  الشَّرط ًبمىٍفظ طمب عى مى ٍعنىاهي  أىك كى  اٍئًتًني):نىٍحك فىاأٍلكؿ فىقىط ًبمى
كىاب ًفي مجزـك فأكرمؾ ،أكرمؾ تأتني فىًإف اٍئًتًني :تىٍقًديره (أكرمؾ مىٍيوً  دؿٌ  مىٍحذيكؼ شىرط جى  فعؿ عى
ٍذكيكر الٌطمب ـٍ بُّ رى  ـى رَّ حى  مىا ؿي تٍ أى  تىعىالىٍكا ؿٍ قي } :تىعىالىى قىٍكلو نىٍحك نيالثَّاكى ، (1) اٍلمى مىٍيكيـ كي  تىعىالىٍكا أىم ،(2){عى

تَّى ماضي كىالى  لىوي  مضارع الى  جامده  فعؿه  تعاؿ أًلىف تتعالكا فإف يقدر أىف يجكز كىالى  أتؿ تىٍأتيكا فىًإف  حى
 .(3)كككنو باسـ الفعؿ ،ب بالفعؿ. كال فرؽ بيف ككف الٌطمفعؿ اٍسـ أىنو بىعضيـ تكىـ

أك تمني، أك  ،، أك نيي، أك استفياـإذا كاف الفعؿ جكاب أمركفعمو  الشَّرطأداة تحذؼ 
 .(4)عرض

                                                           
ا بأداة شرط محذكفة مع فعؿ شرط مكافؽ لمطمب المتقٌدـ في  - (1) المضارع المجزـك بعد الٌطمب، يككف مجزكمن

ده أك في معناه كلفظو جميعنا، كىك مذىب الجميكر مف العمماء، كذىب الخميؿ،كسيبكيو، كأبك سعيد معناه كح
السيرافي، كأبك عمي الفارسي الفسكم شيخ ابف جني، إلى أٌف الجاـز ليذا المضارع ىك نفس الطمب المتقدـ عميو، 

لخميؿ كسيبكيو فيعمالف ذلؾ بأٌف الطمب كمع اتفاقيـ في ىذا المقدار، تجدىـ يختمفكف في تعميؿ المسألة: أـٌ ا
المتقدـ إنٌما جـز المضارع المتأخر عنو ؛ لككف ذلؾ الطمب قد تضمف معنى حرؼ الشَّرط، كنظير ذلؾ أسماء 
الشَّرط، كمتى  كحيثما، فإٌنيا جزمت؛ ألٌنيا تضمَّنت معنى حرؼ الشَّرط الذم ىك إٍف، كأٌما السيرافي كالفارسي 

الطمب إٌنما جـز المضارع المتأخر عنو ؛ لككنو قد ناب مناب فعؿ الشَّرط، كما أٌف المصدر فيعمالف ذلؾ بأٌف 
ينصب المفعكؿ بو، في نحك قكلؾ: )ضربنا زيدنا( ؛ ألٌنو ناب مناب فعؿ األمر، ككقع مكقعو، ىكذا قالكا، ككالـ 

ىب، كمعو كتاب، عبد الحميد، الٌتعميميف غير مستقيـ، كمذىب الجميكر ىك الصحيح. ابف ىشاـ، شرح شذكر الذ
محي الٌديف، منتيى األرب بتحقيؽ شرح شذكر الذىب، د.ط، دار الطالئع لمنشر كالتكزيع كالٌتصدير، القاىرة، 

 .360ص
 .151سكرة األنعاـ:  - (2)
 .446ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص - (3)
قكاعد اإلعراب، تح: عبد الكريـ مجاىد، ـ(، مكصؿ الطالب إلى 1996ىػ(،)905الكقاد، خالد األزىرم)ت: - (4)

 .114، بيركت، ص1مطبعة الرسالة، ط
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ـي  فىاتًَّبعيكًني المَّوى  تيًحبُّكفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  قيؿٍ كمف األمثمة عمى األمر قكلو تعالى: } يىٍغًفٍر  المَّوي  ييٍحًبٍبكي  لىكيـٍ  كى
ـٍ   ، أم فإف تتبعكني يحببكـ اهلل.(1){رىًحيـه  غىفيكره  كىالمَّوي  ذينيكبىكي

" . ،أم ال تفعؿ الشر ،كمثالو عمى النيي قكلؾ: " ال تفعؿ الشر تنجي  فإٌنؾ إف ال تفعؿ تنجي

ذؼ كىشرط كاب كىكف النٍَّيي بعد اٍلحى  الى  قىٍكلؾ ًفي المةكالسَّ  اٍلجنَّة كدخكؿ امحبكبن  اأمرن  اٍلجى
كىن  أمرا كىافى  فىمىك تسمـ اأٍلسد مف تدف كىالى  نَّةاٍلج تدخؿ تكفر  ًفي السَّبع كىأكؿ النَّار كدخكؿ امىٍكري
 ًفي لىوي  دىًليؿ كىالى  لمكسائي خالفنا الٌرٍفع تعيف يىٍأكيمؾ اأٍلسد مف تدف كىالى  النَّار تدخؿ تكفر الى  قىٍكلؾ
كىاز{ تستكثر تمنف كىالى } بىعضيـ ًقرىاءىة ٍقؼ بنية مىٍكصيكال ذىًلؾ يككف أىف لجى سىيؿ اٍلكى  ًفيوً  أىف ذىًلؾ كى

ا قبمو ًممَّا بىدىالن  يقدر أىف يحسف كىالى  مىعىو اٍلمىٍذكيكرىة اأٍلىٍفعىاؿ لتناسب تحصيالن   بىعضيـ زعـ كىمى
ؼ لىة كىعدـ معنيييما الٍخًتالى  .(2)الثَّاني عمى األكؿ دالى

مى التمني: " ليتو عندنا يحدثنا، كلى الدعاء، كع ،كمثالو عمى االستفياـ قكلؾ: " أيف بيتؾ أزرؾ"
 .(3)كالعرض نحك قكلؾ: " أال تنزؿ تصب خيرنا" ،نحك قكلؾ: " الميـ ارزقني ماالن أتصدؽ بو"

كالتقدير: "  ،نحك: " جد تسيٍد " ،إذا كقع الجكاب بعد الطمب ،كفعمو الشَّرطكما تحذؼ أداة 
ٍد تسيٍد ". ٍد فإٍف تىجي  جي

عمى اعتبارىا حرؼ إخبار  النُّحاةفقد أجمع  ،كفعمو مع األداة أٌما الشَّرطكما تحذؼ أداة  
 كيرل الرضي:  ،(الشَّرطكفعؿ  الشَّرطكينكب مناب المحذكؼ مف )أداة  ،الشَّرطيتضٌمف معنى 

قامة الجزاء مكقعو ،الشَّرط" أٌنو حصؿ مف حذؼ  الٌتخفيؼ، كقياـ ما ىك الممزكـ  :شيئاف ىما ،كا 
 .(4)"الشَّرطكىك  ،مقاـ الممزكـ في كالميـ ،د المتكٌمـحقيقة في قص

ك)أمَّا( نابت  ،الشَّرطفيو حذؼ لألداة كفعؿ  ،كردت فييا )أمَّا( الَّتيكجميع المكاضع  
 مناب المحذكؼ. كمف ذلؾ قكؿ جرير:

ُـّ أفعى      يًَّة كيٌؿ كادم               كأٌما الباىميُّ فىسي    (5) عمى أحناًء حى

                                                           
 .31سكرة آؿ عمراف:  - (1)
 .449ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص - (2)
. ابف ىشاـ، مغني المبيب، 2/162. ابف السراج، األصكؿ في النحك، 135ابف جني، الممع في العربية،  - (3)

 .847ص
 .4/479ة ابف الحاجب، الرضي، شرح كافي - (4)
 .2/341ابف المثٌنى، أبك عبيدة، كتاب النَّقائض،  - (5)



 ىىىىىىى            

 

231 
 

 الّرابعىالفصل

ُـّ أفعى ،قدير: إف أردت معرفة ًمٍف ىك الباىميفالتٌ  كأينيبت )أمَّا(  ،كفعمو الشَّرط... فحذفت أداة .فىسي
 كجاء بعدىا االسـ )الباىمي( كىك مبتدأ ليسد مسد المحذكؼ.    ،منابيما

 .الشَّرطرابًعا: حذف جواب 

، عميو دؿَّ  إف الشَّرط جكابى  ييحذىؼي   نحك لفظان، ماضيان  الشَّرطفعؿ  يككف أف بشرط دليؿه
، ميقترنان  مضارعان  أك ،"اجتيدتى  إفً  فائزه  أنتى " ـٍ   أف يجكز كال) ".تجتيدٍ  لـ إف خاسره  أنتى " نحك ًبمى

 .(1)( بمـ مقترف كال ماض، غير الشَّرط ألف ،"تجتيد إف فائز أنت" يقاؿ

ما جكازان، إما كييحذؼي   ، كقد يككف ممتنعنا:كجكبان  كا 

 نفسيوي  الشَّرط ييشًعرى  بأف كذلؾ جكابان، يككفى  ألف يىصميحي  ما الكالـ في يكف لـ إف جكازان، فىييحذؼي 
 استطعتى  إف أم". السماء في سيمَّمان  أك األرض في نىفىقان  تبتغي أف استطعتى  فإف" نحك بالجكاب،
 إف" أم ،"دى اجتي إف" فتقكؿي  ،"سعيدان  أىتيكرـي  قائؿ يقكؿ كأف لكالـ، جكابان  الشَّرط يقعى  بأف أك فافعؿ،
 يتقدَّـ أف بيف فرؽ كال. المعنى في جكابان  عميو يىديؿ ما كاف إف كجكبان، كييحذؼي  ".أيكرٍموي  اجتيد
 بيف الشَّرط يىتىكسَّطى  كأف عنو، يتأخرى  أك" اجتيدتى  إف فائزه  أىنت" نحك ،الشَّرط جكاب عمى الداؿ
 يديؿ ما جيزءىم بيفى  الشَّرط يىتكَّسط كأف وي،يىكتنفى  أك" أقكـي  ال قمتى  إف كاهلًل،" نحك كجكابًو، القسـ
،" نحك جكابو عمى ، إف أنتى  .(2)"فائزه  اجتيدتى

ذا كاف فعؿ الشَّرط  ،إذا كاف الجكاب غير معمكـ ،كيككف الجكاب ممتنعنا حذفو  ليس كا 
 ماضينا.

 قكؿ البعيث:الجازمة )إٍف(  الشَّرطمحذكفنا مع أداة  الشَّرطكرد فييا جكاب  الَّتيكمف الشكاىد 
ستمفظي يكمنا إٍف تمطَّقت لىٍحمىوي        كتدسىعي منو بالذم أنت باًلعيوٍ  

(3) 
 ستمفظ يكمنا. :كقد دؿَّ عميو المتقدـ

ا:  كقكلو أيىضن
مكمييا  ا كطاشىٍت حي  (4)لئٍف راىىنىٍت عىٍدكنا عميؾ ميجاًشعي          لقد لىًقيىٍت نىٍقصن

                                                           
 .2/168، الغالييني، مصطفى، جامع الدركس العربية، 450ابف ىشاـ، شرح شذكر الٌذىب، ص   - (1)
 .436. صالح، عبد اهلل عمي حسيف، النحك العربي، ص2/168السابؽ،  - (2)
 .1/133قائض، ابف المثٌنى، كتاب النَّ  - (3)
 .38/94السابؽ،  - (4)
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كالمبتدأ أك ما أصمو  ،ما يحتاج إلى خبرلـ يسبقيما كالقسـ معنا ك  الشَّرطفإف اجتمع 
كسكؼ يتـ  ،محذكفنا ؛ لداللة األكؿ عميوككاف جكاب الثَّاني  ،كاف الجكاب لألكؿ منيماالمبتدأ، 

 في المبحث الثالث. الشَّرطالحديث عف اجتماع القسـ ك 

، نكردىا في مٌرة كثالثيف اثالثن  ،الجازمة )إٍف( الشَّرطأداة  معمحذكفنا  الشَّرطكقد جاء جكاب 
 برقـ الشاىد كرقـ الصفحة: اآلتيالجدكؿ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 46 31 2 34 3 38 27 3 34 1 رقـ الشاىد
 146 139 133 121 97 94 52 34 16 1/11 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 54 6 13 30 45،44 92 16 91 69 64 رقـ الشاىد

 2/15 383 353 347 289 273 203 151 148 148 فحةرقـ الص
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ـ

 46 27 5 1 15 6 2 68 80 78 رقـ الشاىد
 231 217 210 210 209 208 197 79 62 62 رقـ الصفحة

        33 32 31 ـ
        17 33 50 رقـ الشاىد
        337 258 231 رقـ الصفحة
كمف  ،(1)مٌرة يف كتسعيفتكاثن ئةامغير الجازمة )إذا(  الشَّرطمحذكفنا مع أداة  شَّرطالككرد جكاب 

 تمؾ الشكاىد، قكؿ جرير:
عكريىا  يا       إذا اسكدَّ بيف األممحيًف جى  (2)رأيتي كيميبنا يىٍعريؼي المؤـ ريحى

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ
 كمنو قكؿ الفرزدؽ:

ليوي المىخازم             إذا يجرم كيدَّرعي الغيبارا     ستعمـ مىٍف تناكى
(3) 

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ
                                                           

-165كرد ذكرىا عند حديثنا عف أنماط الشَّرط مع أداة الشَّرط غير الجازمة )إذا( في الفصؿ الثٌالث، ص - (1)
 . 183-181، ص170

 .1/11ابف المثنى، كتاب النَّقائض،  - (2)
 .1/188السابؽ،  - (3)



 ىىىىىىى            

 

233 
 

 الّرابعىالفصل

ا قكؿ جرير:   كمنو أيضن

ٍنقىعه          إذا الحرب لـ يرجٍع بصمحو سىفيريىا  مى كٍيـه كى ستعمـ ما يغني حي
(1) 

 كمنو قكؿ الفرزدؽ:

 (2)إذا نزلٍت عميؾ ميجاشعه،          أك نىيشؿه تىمىعاًتكـٍ ما تصنعي بٌيٍف   

ـٌ تردؼ باألداة كفعؿ  ،كىك أف تفتتح الجممة الشَّرطية بجزء مف الجكاب ،كفي ىذا الشاىد اكتناؼ ث
ـٌ يستكمؿ جكاب الشَّرط ،الشَّرط  .ث

 قكؿ البعيث: ،غير الجازمة)لك(  الشَّرطكرد فييا الجكاب محذكفنا مع أداة  الَّتيكمف الشكاىد 

ٌني ألستبقيكـ كلقد أرل            لبئس المكالي لك يىًرؽُّ لكـ عظمي             (3)كا 

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ

 كمنو قكؿ األخطؿ:

 (4)ال ييتدم أبدنا كلك نيًعتىٍت لوي               بسبيًؿ ناًئيىةه عف السُّفارً  

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ

 كمنو قكؿ جرير:

فإني كلك الـ العكاذؿي ميكلعه         فإني كلك الـ العكاذؿي ميكلعه      
(5) 

ـٌ يردؼ باألداة كفعؿ  ،أف تفتتح الجممة الشَّرطية بجزء مف الجكاب ،كفي ىذا الشاىد اكتناؼ ث
ـٌ يستكمؿ جكاب ا ،الشَّرط  . كاألصؿ كلك الـ العكاذؿ فإٌني مكلعه.لشَّرطث

، نكردىا في مٌرة ةعشر  ثالثغير الجازمة )لك(  الشَّرطمحذكفنا مع أداة  الشَّرطكقد كرد جكاب 
فحة اىدبرقـ الشَّ  اآلتيالجدكؿ   :كرقـ الصَّ

                                                           
 .1/13السابؽ،  - (1)
 .2/284السابؽ، - (2)
 .1/133السابؽ، - (3)
 .1/240السابؽ، - (4)
 .2/64السابؽ، - (5)
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 7 4 85 47 134 5 27 14 6 20 رقـ الشاىد
 64 64 63 2/46 282 248 240 199 125 1/99 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
        28 19 1 رقـ الشاىد
        230 176 124 رقـ الصفحة

 نحك قكؿ الفرزدؽ: ،غير الجازمة )لكال( في بيت كاحد فقط الشَّرطكجاء الجكاب محذكفنا مع أداة 
نكنىوي                 (1)كما كاف لكال ًحممنا يتزحمؼي  كجيؿو بحمـو قد دفعنا جي

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ
 قكؿ جرير: ،)لٌما( غير الجازمة الشَّرطكرد فييا الجكاب محذكفنا مع أداة  الَّتيكمف الشكاىد 

قىذه ًىجافو إذ تيساكفيوي فىٍحؿو       (2)تيقىٌبحي ريحى القيًف لٌما تناكلٍت             مى
 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ

 كمنو قكؿ الفرزدؽ:
قنا لىدىل ميتىبٍيًنسو مىٍضبكرً      رىٍت      فىرى  (3)نىجت كالب الجٌف لٌما أٍجحى

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ
، نكردىا في عشرة مٌرة ستٌ الجازمة )لٌما( غير  الشَّرطمحذكفنا مع أداة  الشَّرطكقد كرد جكاب 

 :كرقـ الصفحة رقـ الشاىدب اآلتيالجدكؿ 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ

 58 27 57 17 7 28 2 23 59 2،1 رقـ الشاىد
 376 371 270 250 249 204 187 174 124 1/18 رقـ الصفحة

     16 15 14 13 12 11 ـ
     38 89 14 30 14 14 رقـ الشاىد

     391 340 300 257 238 2/200 قـ الصفحةر 
 

 
                                                           

 .2/19السابؽ، - (1)
 .1/124السابؽ،  - (2)
 .2/257السابؽ، - (3)
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 ، نحك قكؿ جرير:مرَّتيفغير الجازمة )كٌمما(  الشَّرطمحذكفنا مع أداة  الشَّرطكقد كرد جكاب 

جيجي ميمىبَّديفى كعىاركا       بًَّؾ كيمَّما         نىصىبى الحى مكاًت رى  (1)كعميؾى ًمٍف صى

 .الدليؿ المتقدـ كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو

 كقكلو:

ٍزدىؽى كيمَّما             أىىؿَّ ميًيؿُّ بالصالة ككبَّرا       أال قىبَّحى اهللي الفىرى
(2) 

 .كقد جاء الجكاب محذكفنا كقد دؿَّ عميو الدليؿ المتقدـ

 والجواب مًعا:  الشَّرطحذف فعل :خامًسا

ـٌ الباب، قاؿ  الشَّرطدكات مع )إف( دكف سائر أ ،معنا كجكابو  الشَّرطفعؿ يحذؼ   ؛ ألٌنيا أ
ٌنما صارت أـ الجزاء 577ابف األنبارم)ت:  ؛ ألٌنيا بغمبتيا عميو تنفرد،  - الشَّرط –ق(: " كا 
فتقكؿ لو: "  ،فيقكؿ الرجؿ: ال أقصد فالننا ؛ ألٌنو ال يعرؼ حقنا مىٍف يقصده ،كتؤدم عف الفعميف

فٍ  ره كا  ٍف كاف فزره ،زي : كا   كال يعرؼ ذلؾ في غيرىا مف أحرؼ  ،)إٍف( مف الشيئيففتكفي  ،يراد ي
 ، كقكؿ الراجز:(4)، كقيؿ ىك مختص بالضركرة (3) الشَّرط

ْـّ  بىنىاتي  قىالىتٍ                  ٍممىى يىا العى فٍ  سى ا فىًقيرنا كىافى        كىاً  فٍ : قىالىتٍ  ميٍعدىمن كىاً 
(5) 

 فيجكز كالجكاب، الشَّرط ميتعٌمقات مف شيءه  بقي إف اأمَّ . قمَّة عمى النَّثر في يجكزي  كقيؿ
، شعر في حذفيما  ييسمَّـٍ  ال كمف أم ،"فال ال كمف عميو، فسمَّـ عميؾ، سمَّـى  مف" قكليـ كمنو كنثرو
، فقد فعؿى  مف داكد أبي حديثي  كمنوي  عميو، تسمـٍ  ال عميؾ،  يفعؿٍ  لـ كمف" أم فال، ال كمف أحسفى

 .(6)"أحسفى  فما
 

                                                           
 .2/216السابؽ، - (1)
 .2/310السابؽ، - (2)
 .4/1884أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب، - (3)
 .3/592نكرالديف، عمي بف محمد، شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ،  - (4)
. كبال نسبة في شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ، 2/936البيت لرؤبة في شرح شكاىد المغني، لمسيكطي،  - (5)
، 1/195، كشرح التصريح عمى التكضيح، خالد األزىرم، 3/592، كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ،4/39

. الشاىد: 370فظ، ابف مالؾ الجياني ص، كشرح عمدة الحافظ كعٌدة الال1/18كأكضح المسالؾ، البف ىشاـ
 حذؼ فعؿ الشَّرط كجكابو بعد )إٍف(.

 .2/170الغالييني، مصطفى، جامع الدركس العربية،  - (6)



 ىىىىىىى            

 

236 
 

 الّرابعىالفصل

  والقسم. الشَّرطاجتماع  المبحث الثالث:

. كالقىسىـ محرَّكة: (1)إذ قياسو إقساـ ،، كىك مصدر غير جارو عمى أيقسـىك الحمؼ كاليميف :القسـ
كقد أقسـ إقسامنا ىذا ىك المصدر الحقيقي، كالقسـ اسـ أقيـ مقاـ المصدر ،اليميف باهلل تعالى

(2). 
 قسـ مصدركىك  ،ذلؾ المقسـي كك ،اليميف :" القسـ بالٌتحريؾ كجاء في لساف العرب

 كتقاسـ. لو حمؼ: كقاسمو بو كاستقسمو باهلل أقسـ كقد. أقساـ كالجمع فانقسـ، اقسمن  يقسمو الشيء
 .(3)..."تحالفكا: القكـ

كالبحث  ،اقتضى تحقيؽ الخبر كتككيده النَّاسكسمي القسـ باليميف ؛ ألٌف التعامؿ بيف 
فعبركا عف ىذا التأكيد بأخذ اليميف، كىك  ،بعظيـ مف بعضعمَّا يطمئنكف إليو ؛ ليككنكا عمى ثقة 

كسمي اليميف باسـ يميف اليد ؛ ألنَّيـ كانكا يتماسحكف  ،أف يضع بعضيـ يمينو عمي يميف اآلخر
ضرب كؿ أمرئ منيـ يمينو  ،؛ ألٌنيـ كانكا إذا تحالفكاكجاء في الصحاح  ،بأيمانيـ فيتحالفكف
 :، قاؿ زىير(4)عمى يميف صاحبو 

فىتيجمىعي أيميف مَّا كمنكـ                بميقسىمةو تىمكري بيا الٌدماءي     
(5) 

 .(6)كلذلؾ سٌمكا القسـ يميننا. كاليميف كالحمؼ كاإليالء كالقسـ بمعنى كاحد
كىك جممة  ،كالقسـ يميف يقسـ بيا الحالؼ ليؤكد بيا شيئنا يخبر عنو مف إيجاب أك جحد 

كاالسـ  ،ىي القسـدة كالجممة المؤكّْ  ،مة المؤكَّدىة ىي المقسـ عميوفالجم ،يؤكد بيا جممة أخرل
 .(7)اٌلذم يدخؿ عميو حرؼ القسـ ىك المقسـ بو

فمف المبتدأ  ،يؤكَّد بيا جممة أخرل ،أك فعؿ كفاعؿ ،كالقسـ إٌنما ىك جممة مف مبتدأ كخبر 
تقديره  ،ه محذكؼ كجكبنافعمر مبتدأ كخبر  ،قكليـ )لعمر اهلل( فالمقسـ بو لعمر اهلل ،كالخبر
 .(8)قسمي

                                                           
 .4/1763أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (1)
 .33/269الزبيدم، تاج العركس، مادة قسـ،  - (2)
 .12/481ابف منظكر، لساف العرب، - (3)
 .6/2221الٌصحاح، مادة يمف،  الجكىرم، - (4)
ـ(، شعر زىير بف أبي سممى، صنعو األعمـ الشنتمرم، تح: فخر الٌذيف 1992ابف أبي سممى، زىير) - (5)

 .141قباكة،د.ط، دار الكتب العممٌية، يركت،ص
 .3/9ـ(، فقو الٌسنَّة، د.ط، دار الكتاب العربي، بيركت،1984سابؽ، الٌسٌيد ) - (6)
ـ(، المخصص، تح: خميؿ 1996ىػ()458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت: ابف سيده،  - (7)

 .4/71، ، دار إحياء التراث العربي،بيركت1إبراىـ جفاؿ، ط
 
 .31، الجامعة الستنصرية، بغداد، ص1ـ(، أساليب القسـ في المغة العربية، ط1977الٌراكم، كاظـ فتحي) - (8)
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كعند  ،(1): " اعمـ أٌف القسـ تككيده لكالمؾ"ق(180)ت:قاؿ سيبكيو ،كغرض القسـ الٌتككيد 
 ما تككيدي  القسـ مف الغرض أفٌ  اعمـفإٌنو يؤٌكده قطعنا، قاؿ ابف يعيش: "  الشَّرطاجتماع القسـ مع 

، أك نفي مف عميو ييٍقسىـ  لتيًزيؿ خبرؾ أٌكدتى  إٌنما". أقكمفٌ  ال كىالمَّوً "ك ،"ألقكمفٌ  كىالمَّوً : "كقكلؾ إثباتو
أك  ،أك صفاتو ،اسـ الجاللة :كغالبنا ما يككف ،، كيتنكع المقسـ بو(2)"المخاطب عف الشؾٌ 

 .(3)مخمكقاتو، أك اسـ كتاب مقدس، أك اسـ أحد أنبيائو

ٌما عمى جممة طمبية ،كالقسـ إٌما عمى جممة خبرية كىك الغالب  مع أٌف ىذا قد يراد بو  ،كا 
كيراد بالقسـ تككيد المقسـ  ،كقد يراد بو تحقيؽ القسـ ،فيككف مف باب الخبر ،تحقيؽ المقسـ عميو

كاألمكر الغائبة كالخفيَّة إذ أقسـ عمى  ،فال بد أف يككف مما يحسف فيو ذلؾ ،عميو كتحقيقو
 .(4)ثبكتيا

ليـ أقسمت عميؾ إاٌل أعطيتني، كقك  ،كقد يأتي القسـ بمعنى السؤاؿ كطمب المعكنة 
 .(5)كمثؿ ذلؾ كثير في أيماف العرب ،كأسألؾ باهلل أف تعفك عني ،كناشدتؾ اهلل إاٌل ساعدتني

: أحدىما القسـ الصريح أك الظاىر، كيستدٌؿ عميو بحرؼ (6)كيأتي القسـ عمى نكعيف 
 كىأىٍقسىميكاو قكلو تعالى: }القسـ أك بفعؿ القسـ أك بالحرؼ كالفعؿ معنا، كمثالو بحرؼ القسـ كفعم

ٍيدى  ًبالمَّوً  اًنًيـٍ  جى اءىٍتييـٍ  لىًئفٍ  أىٍيمى كىذا القسـ  ،. كالنكع اآلخر: القسـ المضمر(7)...{ًبيىا لىييٍؤًمنيفَّ  آيىةه  جى
كىي الالـ  الشَّرطسكاء أكانت مقترنة بأداة  ،يأتي عمى نكعيف: أحدىما ما دٌلت عميو الالـ

 قكؿ جرير: الشَّرطكمثاؿ المقترنة بأداة  ،كىي الـ الٌتككيد ترنة بػ)قد(أـ مق المكطئة لمقسـ 
مكمييا  ا كطاشىٍت حي  (8)لئٍف راىىنىٍت عىٍدكنا عميؾ ميجاًشعي         لقد لىًقيىٍت نىٍقصن

                                                           
 .3/104سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .5/244ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (2)
، عالـ الكتب، 1ـ(، شرح جمؿ الٌزجاجي، تح: د. صاحب أبك جناح،ط1999ىػ(،)669ابف عصفكر)ت: - (3)

، دار الفكر العربي، بيركت، ص 1ـ(، أساليب التأكيد في المغة العربية، ط1993. ديب، إلياس)1/522بيركت، 
155-156 . 

)د.ت(، الٌتبياف في أقساـ القرآف، تح: أبكعبد الرحمف عادؿ بف محمد، دار القمَّة، كدار ابف قيـ الجكزٌية  - (4)
 .15اإليماف، اإلسكندرية، ص

 .32الٌراكم، أساليب القسـ في المغة العربية، ص - (5)
 .212-211، نير، ىادم، التراكيب المغكيَّة،138-4/137السامرائي، فاضؿ صالح، معاني النحك، - (6)
 .109سكرة األنعاـ: - (7)
 .1/94ابف المثٌنى، كتاب النَّقائض، - (8)
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بُّنىا قىاليكاكاآلخر ما دٌؿ عميو المعنى، نحك قكلو تعالى: } ـٍ  ًإنَّا يىٍعمىـي  رى ميكفى  ًإلىٍيكي ، قاؿ (1){لىميٍرسى
 .(2)عمـ( جارو مجرل القسـ في الٌتككيد"ي)ربنا  :الزمخشرم في تفسيره ىذا النص: " كقكلو

كالالـ. كالباء أصؿ أحرؼ القسـ  ،كالتٌاء ،كالكاك ،: الباء(3)كأحرؼ القسـ المشيكرة ىي 
 كغيرىا محمكؿ عمييا.

ة القسـ(، نيما: )جمماألكؿ م ،كيتألؼ القسـ مف الناحية التركيبية مف شٌقيف رئيسييف 
 كجكابو. الشَّرطارتباط جممتي  الثَّانيكيرتبط األكؿ ب ،كاآلخر )جكاب القسـ(

كاثنيف في حالة  ،اثنيف منيا في حالة اإلثبات ،كقد جعؿ الٌنحكيُّكف لمقسـ أربعة ركابط 
 عبارة كالجممةي  ،جممةن  عميو كالمقسـ القسـ مف كاحد كؿُّ  كاف لٌما أٌنو اعمـ الٌنفي، قاؿ ابف يعيش: "

 تربط ركابط مف بدّّ  يكف لـ باألخرل؛ تعٌمؽه  ليا إحداىما ككانت بنفسو، قائـو  مستقؿٌ  كالـ كؿٌ  عف
عؿ بالجزاء، الشَّرط حرؼ كرىٍبط باألخرل، إحداىما  ،(إفَّ )ك (الالـ) كىما حرفاف، لإليجاب فجي
عؿ   .(4))ما( ك )ال("  كىما حرفاف، لمنفي كجي

)إٍف(، كقد تدخؿ عمى ىذه األداة )الـه( تسمى  الشَّرطؿ القسـ عمى أداة كغالبنا ما يدخ  
( ؛ لدخكليا عمى أداة الشَّرط، كيسمييا بعضيـ )الـ (6)، أك )الالـ المكطئة لمقسـ((5))الـ القسـ(

 .(8)الشَّرطكىذه )الالـ( تدؿ عمى اجتماع القسـ ك  ،(7)شرط
 فإٌف لو أحكامنا منيا: ،ـكالقس (9)غير االمتناعي الشَّرطإذا اجتمع  

، ففي ىذه الحالة يحذؼ جكاب (10)خبر ىكلـ يسبقيا ما يحتاج إل الشَّرطإذا تقدـ القسـ عمى  .1
  ، كمف ذلؾ قكؿ الفرزدؽ: (11)كيككف الجكاب لمقسـ ،الشَّرط

                                                           
 .16سكرة يس:  - (1)
 .4/9الزمخشرم، الكشاؼ، - (2)
 .1866-2/1861. ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية، 1/430ابف السراج، األصكؿ في النحك،  - (3)
 .5/251ابف يعيش، شرح المفصؿ، - (4)
 .3/84سيبكيو، الكتاب، - (5)
ـ(، البياف في غريب إعراب القرأف، تح: د. طو عبد الحميد طو، مراجعة: 1980األنبارم، أبك البركات) - (6)

 .2/8مصطفى السقا، د.ط، الييئة المصرية العامة لمكتاب،
 .1/146الزجاجي، الالمات، - (7)
، د.ط، منشكرات ـ(، أسمكب القسـ كاجتماعو مع الشَّرط في رحاب القرآف1992عكف، عمي أبي القاسـ) - (8)

 .251جامعة الفاتح، طرابمس،ص
االمتناع: ىك أٌف الربط بيف جممتي الشَّرط كالجكاب يككف ربطنا سمبينا، لداللة االمتناع عمى استعماليا،  - (9)

 كأدكات الشَّرط االمتناعية ىي: )لك، لكال، لك ما(.
 كالمبتدأ أك ما أصمو المبتدأ. - (10)
 .4/464ف الحاجب، الرضي، شرح كافية اب - (11)
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ًثيئةى          ما بات يجعؿي في الكليدةي نىٍبتىؿي       ًبمٍت لقد شىًربىٍت رى  (1)كلئٍف حى
كالجممة الفعمية )لقد شربت( جكاب لمقسـ، أٌما إذا تقدـ  ،في ىذا البيت محذكؼ الشَّرطكاب فج

" ،فالجكاب لمشرط ،عمى القسـ الشَّرط ـٍ  ،كجكاب القسـ محذكؼ. كمثاؿ ذلؾ " إف قمت كاهلل أق
 .عميو الشَّرطكجكاب القسـ محذكؼ لداللة جكاب  ،الشَّرطجكاب  :فأقـ
كذلؾ ألٌف  ،بغض الٌنظر عف المتقدـ ،فالجكاب لمشرط ،يحتاج إلى خبر بما الشَّرطإذا سبؽ  .2

 .(2)لمجرد الٌتككيد سكؽبخالؼ القسـ فإٌنو م ،ىك منيا الَّتيسقكطو ميًخؿّّ بمعنى الجممة 
 الشَّرطكجكاب  ،فالجكاب لمقسـ ،بػ)الفاء( اككاف القسـ مقترنن  الشَّرطإذا تأخر القسـ عف  .3

 .(3)إٍف حضر الفائز فكاهلل ألكرمٌنو" كمثاؿ ذلؾ: " ،محذكؼ
ىا برقـ الشاىد د، نكر مٌرة عشريفالجازمة )إٍف(  الشَّرطمجتمعنا مع القسـ في أداة  الشَّرطكقد جاء 

 :اآلتيكرقـ الصفحة في الجدكؿ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 91 69 46 31 34 3 38 3 34 1 رقـ الشاىد
 151 148 146 139 121 97 94 34 16 1/11 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 50 46 1 15 6 6 13 143 92 16 رقـ الشاىد
 231 231 210 209 2/208 383 353 283 273 203 رقـ الصفحة
 :[الطكيؿ مف] كقكلو الٌشعر ضركرة في القسـ، تقدـً  معى  لمشرط، الجكاب ييعطى كقد
دٍّْثتيوي  ما كافى  لىًئفٍ  ـٍ             ان صادق اليكـ حي  (4)ابادين  لمشٍَّمسً  القىٍيًظ، نىيارً  في أصي

 كمنو قكؿ الفرزدؽ:

 لػػػػػػئف بػػػػػػؿَّ لػػػػػػي أرضػػػػػػي بػػػػػػالؿه ًبدىفقػػػػػػةو 
وي  يىا أٍرضى  الَّتيأكٍف كىالَّذم صابى الحى

 مػػػػف الغيػػػػًث فػػػػي ييٍمنىػػػػى يىديػػػػو انًسػػػػكابيا 
نىبييػػػػػػػا ػػػػػػػديبنا جى ػػػػػػػقاىا كقػػػػػػػد كانػػػػػػػت جى  (5)سى

 
                                                           

 .1/151ابف المثٌنى، كتاب النَّقائض، - (1)
 .2/491السيكطي، ىمع اليكامع، - (2)
 .4/471الرضي، شرح كافية ابف الحاجب، - (3)
. كبال نسبة في شرح شكاىد المغني. 11/330البيتاف مف الطكيؿ. كىما المرأة مف عقيؿ. خزانة األدب،  - (4)

. كالشاىد فييما جعؿ الجكاب لمشرط مع تأخره عف القسـ كلـ يتقدـ 2/169لعربية، ابف المثنى، جامع الدركس ا
ليست مكطئة لمقسـ كلكنيا زائدة. كمف  –ىنا  –عمييما ذك خبر. كقيؿ في ىذيف البيتيف إٌنو ضركرة، كقيؿ: الالـ 

 ثـٌ لـ يجتمع شرط كقسـ.
 .1/87الفرزدؽ، شرح ديكاف الفرزدؽ،  - (5)
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أكٍف( مجزكمنا؛ ألٌنو جكاب لمشرط ال لمقسـ، كقد خٌرج بعض  ،ـٍ فجاء الجكاب في الشاىديف: )أص
تقكؿ: إٌف الجكاب لممتقٌدـ  الَّتي، كىـ بذلؾ يمتزمكف بالقاعدة (1)النحكييف ىذه الٌشكاىد عمى الشذكذ

إذا لـ يسبقيما ما يقتضي خبرنا. في حيف يرل بعضيـ اآلخر أٌف مثؿ ىذه الشكاىد تحمؿ عمى 
 .(2)دكف القسـ الشَّرطجكاز إجابة 

 و)لوال(: ،والقسم في سياق)لو( الشَّرطاجتماع 
 ،)لكال( كقد تقدـ عمييما القسـ ،تباينت آراء الٌنحكييف في الجكاب المذككر بعد )لك( 

 :فكانت مذاىبيـ فيو ثالثة
 .(3)استنادنا إلى قاعدة أٌف الجكاب لممتقدـ ،المذىب األكؿ: أف يككف الجكاب لمقسـ

قاؿ: " كربما استغنى بجكاب  ،كىك مذىب ابف مالؾ ،: أف يككف الجكاب لمشرطنيالثَّاالمذىب 
)لك( أك  الشَّرطأك كاف حرؼ  ،عف جكاب قسـ سابؽ، كيتعيف ذلؾ إف تقٌدميا ذك خبر الشَّرط
 .(4))لكال("

. فالمذىب (5)المذىب الثالث: أف يككف الجكاب لػ)لك(، أك )لكال(، كىما مع جكابيما جكابه لمقسـ
 كالثالث يؤكداف عمى أٌف الجكاب لمشرط. لثَّانيا

كتقدـ القسـ عميو ىي  ،امتناعينا الشَّرطنسبة الجكاب إذا كاف كيبدك أٌف الرَّاجح في  
 ال لمقسـ. ،لمشرط

 كمف األمثمة عمى ذلؾ، قكؿ جرير:
 (6)كلكال اليكل ما حفَّ مف كالوو قبمي        لعمرؾ لكال اليأسي ما انقطع اليكل 

 .الشَّرطاب القسـ في ىذا البيت محذكؼ، كالجممة الفعمية )ما انقطع( جكاب فجك 
 كقكؿ الفرزدؽ:

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال أف تقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثرت
ػػػػػػػػػػػػػػػٌؼ تشػػػػػػػػػػػػػػػيري بأصػػػػػػػػػػػػػػػبعو   لمػػػػػػػػػػػػػػػا تيركػػػػػػػػػػػػػػػت كى

 
 
 

 عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه ظػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػرفكا
 (7)كال تركػػػػت عػػػػيفه عمػػػػى األرض تٍطػػػػًرؼي 

 .الشَّرط)لما تيركت( جكاب كالجممة الفعمية  ،فجكاب القسـ في ىذا البيت محذكؼ 

                                                           
 .3/84كتاب،سيبكيو، ال - (1)
 .891-2/890. ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية،71-1/66الفراء، معاني القرآف،  - (2)
 .4/251. السيكطي، ىمع اليكامع، 4/456. الرضي، شرح الكافية، 259الزمخشرم، المفصؿ، ص - (3)
 .239ابف مالؾ، تسييؿ الفكائد، ص - (4)
 .370-4/369ف، النحك الكافي، . عٌباس، حس4/251السيكطي، ىمع اليكامع،  - (5)
 .1/118ابف المثٌنى، كتاب النَّقائض،  -(6)
 .21-2/20الٌسابؽ، - (7)
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 :الشَّرطالمبحث الرابع: الّتوسع في جممة 

ا لمتكسع ؛ لما يحصؿ فيو مف معنى  الشَّرطيعد أسمكب   مف أكثر األساليب تعرضن
كجكابو  الشَّرطدائمنا، كينتج عف ذلؾ الٌترابط بيف  الشَّرطمعمؽ بفعؿ  الشَّرطالٌتعميؽ، فجكاب 

ا إال بذكر  الشَّرطكميما عطفت عمى فعؿ  ،يطالشَّر الٌتكسع في الٌتركيب  فإٌف المعنى يككف ناقصن
 :يأتيكمف أكجو الٌتكسع ما  ،الجكاب

 الّتوسع بالحال أو البدل: :أواًل 

في باب سٌماه: " ما يرتفع بيف الجزميف  ،عف ىذه القضية ق(180)ت:تحٌدث سيبكيو 
 .(1)كينجـز بينيما"

كذلؾ نحك قكلؾ: " متى  ،كاف حاالن  ،فإذا كاف مرفكعنا فعؿ آخر، الشَّرطفقد يقع بعد فعؿ  
كالتٌقدير:  ،ا في محؿ نصب حاؿن)تطمب نصحنا( الجممة ى ،تأتنا تطمبي نصحنىا نصًغ إليؾ"

 .(2)طالبنا نصحنا

ف أعطؾ، تسألني تأتني إف" قاؿ سيبكيو: " فأٌما ما يرتفع بينيما فقكلؾ:   يتمش تأتني كا 
ف ذلؾ، يكف سائالن  تأتني إف تقكؿ أف أردت ألنؾ كذلؾ. معؾ أمش  .(3)"فعمت ماشيان  تأتني كا 

ا الشَّرطأٌما لك كاف الفعؿ بعد فعؿ   فيك بدؿ، كما بٌيف ذلؾ سيبكيو عندما سأؿ  ،مجزكمن
 :قكلو عف الخميؿ كسألتقاؿ: "  ،الخميؿ

طىبان  تىًجدٍ               ًديارنا في بنا ـٍ مً مٍ تي  تأتنا متى     ٍزالن  حى ا اران كن جى جى  تأىجَّ

 يفسر أف فأراد الَّمو، عبد برجؿو  مررت: األسماء في كنظيره. األكؿ الفعؿ مف بدؿه  تممـ: قاؿ
 .(4)"اآلخر باالسـ األكَّؿ االسـ فسَّر كما باإللماـ اإلتياف

فكضع ابف  ،البدؿ كالحاؿ :تفاصيؿ أخرل تميز بيف األمريفكضع نحاة آخركف كقد  
اٌل فيك حاؿ، كىي ،إذا تكفرت فالفعؿ بدؿ ،امالؾ شركطنا تميز بينيم  :(5)كا 

                                                           
 .3/85سيبكيو، الكتاب  - (1)

 .221الدراكيش، مدخؿ إلى عمـ النحك كقكاعد العربية، ص (2)-
 .3/86سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .3/86سيبكيو، الكتاب، - (4)
 .239ائد، صابف مالؾ، تسييؿ الفك  - (5)
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 أٍف يجكز حذفو. .1

 أاٌل يككف صفة. .2

 معننى. الشَّرطأف يكافؽ فعؿ  .3

 .النَّقائضحاؿ أك البدؿ في شعر كلـ يرد الٌتكسع بال

 الّتوسيع بالعطف. :ثانًيا

ؼ إٌما ية نتيجة العطؼ عمى بعض عناصرىا، كيككف العطالشَّرطقد تتكسع الجممة  
 المربكط بالفاء. الشَّرطجكاب  ،الشَّرطفعؿ جكاب  ،الشَّرطعمى: فعؿ 

 :الشَّرطالعطف عمى فعل  .1

يعرب بدالن إٍف كاف  ،فعؿ مضارع، غير مقترف بحرؼ عطؼ الشَّرطإذا جاء بعد فعؿ  
 .(1)إف كاف مرفكعنا ،أك حاالن  ،مجزكمنا

الكاك فالكجو فيو الجـز عطفنا عمى فعؿ فعؿ مضارع معطكؼ ب ،الشَّرطإذا كقع بعد فعؿ  .أ
ٌنما مف فعميفليس مكك  ،( في ىذا الٌتركيبالشَّرط)فعؿ  الشَّرطفجممة  .الشَّرط ، ننا مف فعؿ كاحد كا 

ا في القرينة اإلعرابية كىي الجـز ،بالعطؼ الشَّرطاشتركا في الٌداللة عمى  ـٌ اشتركا أيضن كمف ث
(2) 

ككذلؾ )أك( كما  ،آلخر )الفعؿ المعطكؼ( فيما دخؿ فيو األكؿ" كذلؾ ألٌف ىذه الحركؼ ييشركف ا
 . (3)أشبييف"

" كسألت الخميؿ  :(180)ت:قاؿ سيبكيو :كيمكف أف يؤتى بالمعطكؼ منصكبنا بإضمار )أٍف( .ب
 عف قكلو:

ًئنَّة ًرٍجمىو يقدّْـ ال كمىف       يىٍزلىؽً  األرضً  ميٍستىكىل في فييٍثًبتىيا          ميٍطمى

 تحدّْثنا، لـ إال تأتينا ال: قكلو في أراد ما المعنى مف ىنا أرادىا ألنو جيّْد، ىذا في النصب :فقاؿ
 ،الشَّرطفعؿ مضارع معطكؼ عمى فعؿ  :)يثبتيا( .(4)"زلؽ يثبت لـ إال يقدَّـ ال مف: قاؿ فكأنو

 .كرد منصكبنا بإضمار )أف(

                                                           
 .3/85سيبكيو، الكتاب،  - (1)
 .49السعيد، بك عبد اهلل، أنماط الجممة الشَّرطية في األحاديث الٌنبكية، ص - (2)
 .3/89سيبكيو، الكتاب،  - (3)
 .3/89الٌسابؽ،  - (4)
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كاف الكاك أك الفاء، جاز سكاء أ ،فعؿ مضارع بحرؼ عطؼ الشَّرطفإذا عطؼ عمى فعؿ  
 .(1)أك النصب عمى إضمار إف" الشَّرطفيو الجـز عطفنا عمى فعؿ 

فٍ  كمف ذلؾ قكلو تعالى: }...  كا كىاً  تىتَّقيكا تىٍصًبري ـٍ  الى  كى  ،، فتتقكا(2)...{شىٍيئنا كىٍيديىيـٍ  يىضيرُّكي
 أك النصب عمى إضمار أف. ،الشَّرطيجكز فييا الجـز عطفنا عمى فعؿ 

َـّ  أف كاعمـؿ سيبكيو: " كقا   يضمر مما يجعمكىا كلـ كالفاء، بالكاك ينصب كما بيا ينصب ال ث
 تشرؾ كلكنيا الكاك، معنى معناىا كليس الفاء، في يدخؿ ما المعاني مف يدخميا كليس أف، بعده
 .(3)"بيا كيبتدأ

 .النَّقائضكلـ يرد المعطكؼ منصكبنا بإضمار )أٍف( في شعر 

كقد عطؼ عمى  ،ية خالؿ أسمكب العطؼالشَّرطي في سياؽ )إٍف( شَّرطالتحقؽ الٌتكسع  
 كما في قكؿ الفرزدؽ: ،الشَّرطفعؿ 

ةي آًؿ زيدو               كييٍعًكٍزؾى الميرىقَّؽي كالٌصنابي        إٍف تىٍفرىٍكؾى ًعٍمجى
(4) 

 تفركؾ. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ يعكزؾ عمى فعؿ  

نكردىا برقـ الٌشاىد كرقـ  ،مٌرات ستٌ )إٍف(  الشَّرطمع أداة  طالشَّر كقد كرد العطؼ عمى فعؿ 
 الصفحة:

 6 5 4 3 2 1 ـ
 27 5 1 1 23 12 رقـ الشاىد
 319 210 209 195 121 2/6 رقـ الصفحة
 كما في قكؿ الفرزدؽ: ،)مىٍف( الشَّرطمع أداة  الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ 

مىٍف       َـّ يىٍختى ىىكىاًزفى  يىٍختىٍر كى سىبى المُّبابا        ٍر ث ٍيرنا يىٍختىري الحى نيمى
(5) 

 يختر)األكلى(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ يختر عمى فعؿ 
                                                           

 .3/88السابؽ،  - (1)
 .120سكرة آؿ عمراف:  - (2)
 .3/89سيبكيو الكتاب،   - (3)
 .2/209، كتاب النَّقائض، ابف المثٌنى - (4)
 .1/336السابؽ،  - (5)
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 :كما في قكؿ الفرزدؽ ،)إذا( الشَّرطمع أداة  الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ 

 (1)إذا ىي ماست في الحديًد كأعمىمىٍت        تميـه كجاشت كالبحكًر الخىضارـً  

في الجدكؿ  ىادنكر  ،مٌرة كعشريف اأربعن  )إذا( الشَّرطمع أداة  الشَّرطكفنا عمى فعؿ كجاء الفعؿ معط
 ، كرقـ الٌصفحة:برقـ الٌشاىد اآلتي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 8 37 35 32 2 40 83 74 9 4 رقـ الشاىد
 353 348 348 373 343 289 272 271 188 1/128 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 14 4 9 44 74 32 106 37 12 5 رقـ الشاىد
 228 210 151 68 40 35 2/22 385 369 368 رقـ الصفحة

       24 23 22 21 ـ
       46 18 11 1 رقـ الشاىد
       320 308 308 235 رقـ الصفحة

نكردىا في  ،ثالث مٌرات ،النَّقائضفي شعر  ،)لك( الشَّرطة مع أدا الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ 
 الجدكؿ اآلتي:

 يالّشعر الّشاىد  م
 

 الّصفحة

1 
 لػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف أمػػػػػػػػػػػػػػػؾ أخرجػػػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػػػتيا
ٍيػػػػػثي كانػػػػػٍت أخرٍجػػػػػتى   أك عػػػػػادى أٍيػػػػػريؾى حى

 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػيضي بػػػػػػػػػػػػػػالكعبيًف كػػػػػػػػػػػػػػالٌتمغيرً 
 لىحييػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػف غىٍرمكًليػػػػػػػػػػػػا ًبزحيػػػػػػػػػػػػرً 

 

2/259 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػباب حميػػػػػػػػػػػػػػػػدةن أٌيامػػػػػػػػػػػػػػػػوي  2
 

 كلػػػػػػػػػك أٌف ذلػػػػػػػػػؾ يشػػػػػػػػػترل أك يرجػػػػػػػػػع 
 

288 

3 
نَّػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػك  سػػػػػػػػػػػػػػألت بنػػػػػػػػػػػػػػا بىحيػػػػػػػػػػػػػػرنا كا 

ػػػػػػػػػػةى  ًممػػػػػػػػػػػتـ ،كنىازلنىػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػف كىٍبشى  قػػػػػػػػػػد عى
 

ػػػػػػػػػف عصػػػػػػػػػاـً  بَّػػػػػػػػػة عى  كأصػػػػػػػػػحاب المىجى
 كذا القىػػػػػػػػػػػػرنيًف كابػػػػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػػػػي قىطػػػػػػػػػػػػاـ

 

327 

 كما في قكؿ غٌساف: ،)لٌما( الشَّرطمع أداة  الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ 
مي           كأكمت مف نابي عمي األجداـً    (2)اآلف لٌما ابيضى أعمى ًمٍسحى

(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ )أكمت( عمى فعؿ   )ابيَّضى

                                                           
 .1/272السابؽ،  - (1)
 .1/18الٌسابؽ، - (2)
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 كقكؿ جرير:
زىاًئـً   كلمَّا أبىٍكا إاٌل الرحيؿى كأغمقكا          عيرنل في بيرل مىخشكشةو بالخى

(1) 
 )أبىٍكا(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ )أغمقكا( عمى فعؿ 

 كقكؿ الفرزدؽ: 
 (2)لييا، كاستكرأت لممناًشدً ًمفى الحامالت الحمًد لٌما تكمَّشت          ذىالذً  

 )تكٌمشت(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ )استكرأت( عمى فعؿ 
 :الشَّرطالعطف عمى جواب  .3

فإذا  ،أك بحرؼ عطؼ ،إٌما أف يككف بدكف حرؼ عطؼ الشَّرطالعطؼ عمى جكاب  
 ، أمالشَّرط دجاز فيو ما جاز في الفعؿ الكاقع بع ،دكف حرؼ عطؼ ،الشَّرطعطؼ عمى جكاب 

 .(3)أك الرفع عمى الحاؿ ،إٌما الجـز عمى البدلية
 جاز جزمو  ،المجزكـ مضارع مقركف بالفاء أك الكاك الشَّرطأٌما " إذا جاء بعد جكاب  

 .(4)"(فٍ كنصبو عمى إضمار)أ ،عمى االستئناؼكرفعو  ،عطفنا عمى الجكاب
ـٌ(  ـٌ  " فإذا انقضى :قاؿ سيبكيو ،الفاء( ،ك)الكاك ،كىناؾ فرؽ بيف )ث َـّ، جئتالكالـ ث  بث

ف جزمت شئت فإف فٍ }: تعالى الَّمو قاؿ. كالفاء الكاك ككذلؾ. رفعت شئت كا  ـٍ  كىاً  ـي  ييقىاًتميككي لُّككي  ييكى
كفى  الى  ثيَـّ  اأٍلىٍدبىارى  ري فٍ }: كتعالى تبارؾ كقاؿ ،(5){ييٍنصى لٍَّكا كىاً  ـٍ  قىٍكمنا يىٍستىٍبًدؿٍ  تىتىكى كي  يىكيكنيكا الى  ثيَـّ  غىٍيرى
ـٍ   .(7)كالكاك بالفاء النصب يجكز قد أنَّو إّْال، (6){أىٍمثىالىكي

فٍ قكلو تعالى: }  ،كمف األمثمة عمى ذلؾ  ا تيٍبديكا كىاً  اًسٍبكيـٍ  تيٍخفيكهي  أىكٍ  أىٍنفيًسكيـٍ  ًفي مى  المَّوي  ًبوً  ييحى
اعتبار الفاء سببية،  كالنصب عمى ،، فيجكز في )يغفر( الرفع عمى االستئناؼ(8){يىشىاءي  ًلمىفٍ  فىيىٍغًفري 

 كالجـز عمى اعتبار الفاء عاطفة.
 إذنا يأتي الفعؿ بعد أدكات العطؼ عمى ثالثة أحكاؿ:  

. كتتحقؽ ىذه (1)الشَّرطكذلؾ إذا عطفت تمؾ األدكات الفعؿ عمى فعؿ جكاب  ،األكلى: حالة الجـز
 الحالة باستخداـ أم أداة مف أدكات العطؼ.

                                                           
 .1/249الٌسابؽ،  - (1)
 2/300الٌسابؽ:  -(2)
 .3/87الٌسابؽ،  - (3)
 .702ابف الٌناظـ، أبك عبداهلل بدر الديف محمد ،شرح ألفية ابف مالؾ، ص - (4)
 .111سكرة آؿ عمراف: - (5)
 .38رة محمد: سك  - (6)
 .3/90سيبكيو، الكتاب،  - (7)
 .284سكرة البقرة: - (8)
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كيككف النصب بالفاء كالكاك عمى  .(2)تتحقؽ باستخداـ )الفاء( أك )الكاك(ك  ،ة: حالة الٌنصبالثَّاني
، (7)، كابف الٌسٌراج(6)، كعمى الصرؼ عند الفٌراء(5)، كالمبرد(4)، كاألخفش(3)تقدير )أف( عند سيبكيو

ضعيؼ ؛  الشَّرطأٌف نصب الفعؿ المعطكؼ عمى فعؿ جكاب  ى. كيذىب سيبكيو إل(8)كالرضي
 .(9)االستفياـ الشَّرطكلكف سٌكغ ذلؾ مشابية  ،اؽ نفي أك طمبألٌنو ليس في سي

كقاؿ  ،الجـز الثَّانيجاز في المعطكؼ  ،كيذكر الفٌراء أٌنو إذا عطفت فنصبت ثـٌ عطفت 
 .(10)كالكالـ الٌشعرإٌنو كثير في 

ـٌ( الثٌالثة: حالة الرفع كتتحقؽ بػ )الكاك( ك )الفاء( ك )ث
يييف، . كالرفع مع )الكاك( عمى كج(11)

كيقصد باالستئناؼ ابتداء جممة  .عمى االستئناؼ الثَّاني، ك (12)أحدىما عمى الحالية عند المبرد
 .(13)كقد جاء االستئناؼ ألٌف الكالـ قد تـٌ  .ذات استقالؿ داخمي

كقد عطؼ عمى  ،ية خالؿ أسمكب العطؼالشَّرطي في سياؽ )إٍف( الشَّرطتحقؽ الٌتكسع  
 نكردىا في الجدكؿ التٌالي: ،ثالث مٌرات قائضالنَّ في شعر   الشَّرطجكاب 

 يالّشعر الشاىد  م
 

 الصفحة
 أثٍػػػػػػػػػػػػػرىٍت كطابػػػػػػػػػػػػػتإف تىػػػػػػػػػػػػػؾي عػػػػػػػػػػػػػامره  2

 
 فمػػػػػػػػػػػػا أثٍػػػػػػػػػػػػرىل أبػػػػػػػػػػػػكؾى كمػػػػػػػػػػػػا أطابػػػػػػػػػػػػا

 
336 

ٍتؾى ًلنىٍصػػػػػػػػػرىا 3  فػػػػػػػػػإٍف تىػػػػػػػػػؾي قىػػػػػػػػػيسه قىػػػػػػػػػدَّمى
 

ًزيىػػػػػػػػػػتٍ   نصػػػػػػػػػػيرهىا كذىؿَّ قػػػػػػػػػػيسه  فقػػػػػػػػػػد خى
 

382 
ػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػػثي  3  فربَّمػػػػػػػػػاإٍف تىٍكػػػػػػػػػًؼ أمَّ

 
ػػػػػػػػدى   بىٍظًرىػػػػػػػػا اإلصػػػػػػػػداري  رىٍت كمػػػػػػػػرَّفصى

 
225 

                                                                                                                                                                      
. المبرد، 67. األخفش، معاني القرآف، ص1/206. الفراء، معاني القرآف، 3/89سيبكيو، الكتاب،  - (1)

 . 284-4/283. ابف يعيش، شرح المفصؿ، 2/66المقتضب، 
. المبرد، 67. األخفش، معاني القرآف، ص1/206. الفراء، معاني القرآف، 3/89سيبكيو، الكتاب،  - (2)

 .284-4/283. ابف يعيش، شرح المفصؿ، 2/189.ابف السراج، األصكؿ، 2/66المقتضب، 
 .3/88سيبكيو، الكتاب، - (3)
 .67األخفش، معاني القرآف،ص - (4)
 .2/67المبرد، المقتضب، - (5)
 .34-1/33الفراء، معاني القرآف،  - (6)
 .2/189األصكؿ في النحك، ابف السراج، - (7)
 .4/107الرضي، شرح الكافية، - (8)
 .3/92سيبكيو، الكتاب،  - (9)
 .3/160، 1/426، 1/87الفراء، معاني القرآف،  - (10)
. المبرد، 67. األخفش، معاني القرآف، ص1/206. الفراء، معاني القرآف، 3/89سيبكيو، الكتاب،  - (11)

 .284-4/283فصؿ، . ابف يعيش، شرح الم2/66المقتضب، 
 .2/67المبرد، المقتضب،  - (12)
 .2/67. المبرد، المقتضب،92-3/91سيبكيو، الكتاب،  - (13)
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مٌرة كاحدة كفي  ،الجازمة)إٍف( الشَّرطكقد جاء الجكاب معطكفنا كمرفكعنا عمى االستئناؼ مع أداة 
 قكؿ جرير:

ٍف عيدًَّت         ـي دارـً  كتيٍخًزيؾى دىاًرمنا            أٍخزىٍيتى  األيَّاـكا  يا ابفى القىٍيًف أٌيا
(1) 

 كما في قكؿ الفرزدؽ: ،مع األداة )ميما( الشَّرطكاب كقد عطؼ عمى فعؿ ج

رَّكىٍت قىدىًمي نىٍعًمي  سىبنا ما حى ـٍ حى ا أًعٍش ال ييٍضًمنكني كال أيًضٍع            لىيي فىمىٍيمى
(2) 

 )ال يضمنكني(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ )ال أيضع( عمى فعؿ جكاب 

 ما في قكؿ جرير:ك ،(إذامع األداة ) الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ جكاب 

 ألػػػػػػػػػـ تىٍعًرفػػػػػػػػػكا يػػػػػػػػػا آؿ زيػػػػػػػػػؽو فكارسػػػػػػػػػي
ٍيمينػػػػػػػا ٍت ىاًنئنػػػػػػػا يػػػػػػػكـى الغىبيطىػػػػػػػٍيًف خى ػػػػػػػكى  حى

 

كاًجػػػبي  ػػػٌر الطٌػػػراًد الحى  إذا اغبػػػرَّ ًمػػػٍف كى
ػػػػػػػكاًزبي  كأدرٍكػػػػػػػفى ًبٍسػػػػػػػطامنا كىػػػػػػػٌف شى
(3) 

في ىا دنكر  ،كعشريف مٌرة اأربعن )إذا(  الشَّرطمع أداة  الشَّرطكجاء الفعؿ معطكفنا عمى جكاب   
 برقـ الٌشاىد، كرقـ الٌصفحة:الجدكؿ اآلتي 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ـ
 85 57 55 68 34 12 23 58 4 3 رقـ الشاىد
 321 318 318 305 241 184 127 133 85 1/84 رقـ الصفحة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ـ
 2 8،7 4 36 96 57 52 8 27 98 رقـ الشاىد
 211 189 116 106 102 2/78 386 367 335 322 رقـ الصفحة

       24 23 22 21 ـ
       32 6 15 88 رقـ الشاىد
       373 324 256 251 رقـ الصفحة

 

 
                                                           

 .2/158الوٌسابؽ،  (1) -
 .1/98الٌسابؽ،  - (2)
 .2/189الٌسابؽ،  - (3)
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 كما في قكؿ الفرزدؽ: ،مع األداة )لك( الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ جكاب 

 (1)ضؿً كلك كنت ذا رأم لما ليمت عاصما        كما كاف كفؤنا ما لىًقيتى مف الف       
 )لما ليمت(. الشَّرطفقد عطفت جممة )ما كاف( عمى جكاب 

 كقكلو:
يمي  ٌياًؿ أعدائيـ جى   (2)فمك شاء قكمي كاف ًحممي فييـ         ككاف عمى جي

 ة عمى كاف األكلى.الثَّانيفقد عطفت كاف 
 كما في قكؿ جرير: ،مع األداة )لكال( الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ جكاب 

عادني استعباري            كلزرتي قبرؾ كالحبيبي ييزاري لكال الحياءي ل 
(3) 

 )لعادني(. الشَّرطفقد عطؼ الفعؿ )زرت( عمى جكاب 
 :اآلتينكردىا في الجدكؿ  أربع مٌرات، ،مع األداة )لٌما( الشَّرطكقد عطؼ عمى فعؿ جكاب 

 يالّشعر الشاىد  م
 
 

 الصفحة
ػػػػػػػػػررتيـٍ مػػػػػػػػػف أينػػػػػػػػػاسو كريمػػػػػػػػػةن  1  كلٌمػػػػػػػػػا غى

 
ٍمتي   بػػػػػػػػػػػػالكىراًئـ أذريعػػػػػػػػػػػػا  ـٍ كًضػػػػػػػػػػػػقتيـٍ لىػػػػػػػػػػػػؤي

 
2/202 

ػػػػػػػػًبعىٍت  2 ػػػػػػػػٍرتى لٌمػػػػػػػػا شى  ريػػػػػػػػح ًكسػػػػػػػػاًئيا ذىكى
 

 كًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؤىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌراري  كتركتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

233 
 كػػػػػػػػػػػػػػانكا كمشػػػػػػػػػػػػػػتركيف لٌمػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػايعكا 3

 
ًسػػػػػػركا كشيػػػػػػؼَّ   عمػػػػػػييـ فاستكضػػػػػػعكا خى

 
290 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر فمٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  4  اءى غمَّ
 

ػػػػػػػػػػػػرَّ  ، كأمسػػػػػػػػػػػػؾى  أضى ـٍ  بالًكظػػػػػػػػػػػػاـً  ًبًيػػػػػػػػػػػػ
 

324 

كما في قكؿ  ،كجكابو الشَّرط)أٌما( بركنييا العطؼ عمى فعؿ  الشَّرطالٌتكسع مع أداة  كقد جاء
 جرير:

ـٍ        فخابكا كأٌما المسممكفى فأفمحكا   ميبىيي  (4)فأٌما النَّصارىل العاًبدكفى صى
 المربوط با)الفاء(: الشَّرطى جواب العطف عم .2

إحداىما  ،بكط بالفاء حالتاف عند سيبكيوالمر  الشَّرطيككف لمفعؿ المعطكؼ عمى جكاب   
  ،كالجـز ،. أٌما الفٌراء فالحاالت عنده ثالث: الرفع(5)ة جائزة كىي الجـزالثَّانيك  ،جيدة كىي الٌرفع

. كقاؿ عف النصب: " كلك عمى ما تنصب عميو عطكؼ الجزاء إذا استغنى (6)كالنصب
 .(7)ألصيبت"

                                                           
 .1/123الٌسابؽ،  - (1)
 .1/120السابؽ،  - (2)
 .2/214السابؽ،  - (3)
 .1/363الٌسابؽ،  - (4)
 .3/90سيبكيو، الكتاب،  - (5)
 .87-1/86الفراء، معاني القرآف،  - (6)
 .1/87السابؽ،  - (7)
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ا  فإذا كانت  ،فاء الشَّرطالنصب إذا لـ يكف في جكاب بأٌف أكثر ما يككف  :كلكٌنو قاؿ أيضن
 .(1))الفاء( فالرفع كالجـز

ٍف   تيٍؤتيكىىا تيٍخفيكىىاكمثاؿ الرفع قكلو تعالى: } كا  ٍيره  فىييكى  اٍلفيقىرىاءى  كى ـٍ  خى ييكىفّْري  لىكي ٍنكيـٍ  كى  ًمفٍ  عى
ـٍ  ًبيره  تىٍعمىميكفى  ًبمىا كىالمَّوي  سىيّْئىاًتكي  كجو ىينا كالرفعيو مبيننا تفضيمو لحالة الرفع: " ، كيقكؿ سيبك (2){خى
 كما ىنا الفعؿ فجرل الجزاء غير في مجراه جرل الفاء بعد الذم الكالـ ألفَّ  الجيّْد؛ كىك الكالـ،

كأف تقكؿ: )كمٍف يجتيد فأجره عمى اهلل كينؿ  ،كمثالو في الجـز .(3)"الجزاء غير في يجرم كاف
راده في كالـ العرب. كما ذىبكا إلى جكاز إلى تفضيؿ الرفع الطٌ  ذىبكا النُّحاة(. فالنَّاسرضا 

كلـ يعطؼ  مضارعنا أك ماضينا. الشَّرطمجيء المعطكؼ ماضينا باعتبار جكاز كقكع فعؿ جكاب 
. النَّقائضعمى الجكاب المربكط بالفاء في شعر   بفعؿ مضارع كال فعؿ ماضو

 ية. الشَّرطوسيع بالعبارة ثالثًا: التَّ 
فالجكاب لألكؿ  ،تكالى شرطاف بغير عاطؼ نحك: )مىٍف أجابني إٍف دعكتو أحسنت إليو( إذا .1

بصيغة الماضي  – الثَّانيكىك  –كيحسف أف يككف ما حذؼ جكابو  ،الثَّانيكيحذؼ جكاب  ،منيما
ا بػ)لـ( ؛ ألٌنو ال يحذؼ جكاب  في االختيار حٌتى يككف فعمو ماضينا  الشَّرطأك مضارعنا مجزكمن

 ]البسيط[:الشَّاعرنحك قكؿ  ،كقد جاء بصيغة المضارع .(4)
 (5)كـر زانيا عزٌ  معاقؿ مٌنا            تجدكا تذعركا إف بنا تستغيثكا إف           

كالتٌقدير: إف تستغيثكا بنا  ،تقديره بحاؿ كاقعة ،عند ابف مالؾ مقيد لألكؿ الثَّاني الشَّرطف
تستغيثكا بنا تجدكا مٌنا معاقؿ  :أخرنا في التٌقدير فكأٌنو قاؿ، كغير ابف مالؾو يجعمو مت(6)مذعكريف

ف تذعركا  .(7)سكاء كانت مترتٌبة في الكجكد أـ غير مترتىبة ،يصير أخيرنا الشَّرطفأكؿ  ،عزو كا 
                                                           

 .1/87السابؽ،  - (1)
 .271سكرة البقرة:  - (2)
 .3/90سيبكيو، الكتاب، - (3)
ـ(، اختيارات أبي حيَّاف 2000. البدر، بدر بف ناصر)1885-4/1884أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (4)

ـ(، أسمكب الشَّرط 1985. بيكمي، فتحي، )441لبحر المحيط، د.ط، مكتبة الرشد، الرياض، صالٌنحكٌية في ا
 .185بيف البالغييف كالٌنحكييف، د.ط، جٌدة، ص

ـ(، الٌدرر الٌمكامع عمى ىمع 1981. الشنقيطي، أحمد بف األميف)2/564البيت بال نسبة في ىمع اليكامع، - (5)
،طاليكامع شرح جمع الجكامع في العمك  ،  دار البحكث العممية، الككيت، 1ـ العربية، تح: عبد العاؿ سالـ مكـر

، كذلؾ إذا 3/596. األشمكني، شرح األشمكني، 5/90 . استشيد فيو ابف مالؾ عمى أٌف الشَّرط الثَّاني يقدر حاالن
 تكالى شرطاف فالٌتقدير: إف تستغيثكا بنا مذعكريف.

ـ(، اعتراض الشَّرط عمى 1986ىػ(،)761. ابف ىشاـ )ت: 3/1614 ابف مالؾ، شرح الكافية الٌشافية، - (6)
 .51، دار عماف، األردف، ص1الشَّرط، تح: د. عبد الفٌتاح الحمكز، ط

 .4/1885أبك حيَّاف، ارتشاؼ الضرب،  - (7)
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 نالحظ مف الكالـ الٌسابؽ مذىبيف: 

نيـ مف يرل كم،محذكؼ لداللة األكؿ كجكابو عميو الشَّرطكجكاب  ،األكؿ: الجكاب لمشرط األكؿ
ـٌ كاف الجكاب لممتقدـ. ،أم إف تستغيثكا بنا مذعكريف ،ة حاؿالثَّاني الشَّرطأٌف جممة   كمف ث

صحاب المذىب األكؿ، إذ يرل أصحابو أٌف في مثؿ ىذه أ: مذىب يرل غير ما ذىب إليو الثَّاني
ية الشَّرطارة ي، يككف الجكاب لمثاني، عمى اعتبار أف تككف العبالشَّرطالحاالت مف الٌتركيب 

 .(1)ية المتقدمةالشَّرطجكابنا لمعبارة  –كالىما  –ة كجكابيا الثَّاني

مذىبنا نرل أٌنو كفؽ فيو، يقكؿ: "  ،في ىذه المسألة ،ق(751)ت:كيذىب ابف قيـ الجكزية
 كتعميؽ كاحد شرط ىك بؿ جكابيف يستدعياف بشرطيف الكالـ ليس يقاؿ أف ىذا مف كأحسف
يضاحو االعتبار بيذا معا ليما جكاب فيك ...،كاحد  فأنت رأيتو إف زيدا كممت إف قمت إذا أنؾ كا 
 كممتو إفٌ  قاؿ ككأنو ،مطمؽ كالـ عمى ال بالرؤية مقيد كالـ عمى جزاء الطالؽ جعمت طالؽ
يف بمثابة جممة شرطٌية كاحدة كليس جممتيف الشَّرط" كيفيـ مف كالمو بأٌف طالؽ فأنت إليو ناظرة

 .(2)منفصمتيف

، (3)فالجكاب ليما معنا ؛ ألٌف الكاك تفيد الجمع كالمشاركة :إذا تكالى شرطاف بعطؼ بالكاك .2
ٍف تكرمني تكبٍر معزتؾ عندم.  كذلؾ نحك: إٍف تستقبمني كا 

ٍف تكالى شرطاف بعطؼ بػ )أك( .3 فالجكاب ألحدىما كذلؾ ألٌف )أك( تفيد الٌتخيير، كجكاب  :كا 
 كرىتني أحببتؾ.إف إف أحببتني أك  :. كمثالو(4)ريدؿ عميو المذكك  ،محذكؼ الثَّاني

ف تكالى شرطاف بعطؼ بػ )الفاء( .4 . كذلؾ (5)كجكابو جكاب األكؿ الثَّانيفالجكاب لمثٌاني، ك  :كا 
كجكابو  الشَّرطكما دخمت عميو الفاء مف  ،فالجكاب لمثٌاني ،إف جئتني فإف أحسنت إلٌي جئتؾ :مثؿ

  فيك جكاب لألكؿ.

 .النَّقائضي شعر كلـ يرد ذلؾ ف

 
                                                           

 .2/395الرضي، شرح الكافية،  - (1)
 .4/247ابف القٌيـ، الفكائد،  - (2)
 .3/1615ابف مالؾ، شرح الكافية،  - (3)
 .3/596األشمكني، شرح األشمكني،  - (4)
 .3/596الٌسابؽ،  - 5
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 خامتت انبحث
كالقضايا الٌسياقيَّة كالتَّركيبيَّة  ،كعناصره ،الشَّرطدراسة أسمكب أف طكَّؼ البَّاحث في بعد  

 :خمص البحث إلى نتائج أىمَّيا ،في شعر النَّقائضلو 

ليب الَّتي مف األسا الشَّرطمف األساليب الٌشائعة في شعر النَّقائض ؛ كذلؾ ألفَّ  الشَّرط. أسمكب 1
 .بما يتناسب مع غرض شعر النَّقائض كنتيجتو أقكل أثرنا في النَّفس ،يككف فييا الخطاب أعـٌ 

بالبحث، عمى أنَّيما جممتاف منفصمتاف،  كجممة جكاب الشَّرط الشَّرطفعؿ . تناكؿ الٌنحاة جممة 2
 عف أختيا جممة الجكاب، كقد ثبت أنَّيا جممة كاحدة. الشَّرطفعؿ جممة 

الفاء يجب أف تقترف فيو؛ ليعمـ ارتباطو  فإفَّ  ،مباشرةن  شرطنا أف يككف ما ال يصمح كؿ . 3
 .الشَّرطب

، حيت ةالجازم الشَّرطأكثر مف أدكات في شعر النَّقائض غير الجازمة  الشَّرط. جاءت أدكات 4
ة ستمائة ككردت أدكات الشَّرط غير الجازم ،مائة كستَّ عشرة مرَّةكردت أدكات الشرط الجازمة 

 يف كأربعيف مرَّة.تكاثن

)إٍف( في األمكر المشككؾ في كقكعيا، كالَّتي قد تككف مستحيمة، بينما  الشَّرط. استخداـ أداة 5
 )إذا( في األمكر المحتمؿ كقكعيا. الشَّرطأداة 

ـٌ الباب؛ ألنَّيا أكثر أدكات  أفَّ  بعض الباحثيفيرل . 6 ؽ مع كىذا يتكاف استعماالن  الشَّرط)إٍف( أ
كتسعيف مرَّة ؛ فيي أكثر أدكات الشَّرط الجازمة  افقد كردت في شعر النَّقائض ستن  ،نتائج الٌدراسة

كركدنا فيو بينما كردت )مىف( في شعر النَّقائض في المرتبة الثانية تسع مرَّات، كقد ذكر سيبكيو 
 ال تفارؽ المجازاة. سببنا آخر كىك أنَّيا

كمف حيث الدَّاللة عمى  ،يؼ عمى الحرفيةن)إٍف( مف حيث التص)إذما( مثؿ  الشَّرط. أداة 7
االستقباؿ، إاٌل أنيا تختمؼ عف )إٍف( في ككنيا تدؿ عمى الحدث الذم يككف احتماؿ كقكعو كبيرنا، 

 بينما )إف( تككف لمداللة عمى الحدث الذم يحتمؿ حدكثو. كلـ ترد )إذما( في شعر الٌنقائض.

بسيطة أـ مركبة، حرفنا أـ  يَّة سكاء أكانتالشَّرطافظ عمى كظيفتيا تح ،)ميما( الشَّرط. أداة 8
 )ميما( مٌرة كاحدة في شعر النَّقائض. الشَّرطكردت أداة ك  ،اسمنا
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كربما يككف السبب في  ،بعد )إف( يَّة عمى كثرة استعمالياالشَّرط. لـ يقؼ النُّحاة عند )مىٍف( 9
كقد كردت في شعر  .البسيطة اٌلتي ال تمحقيا )ما(كىي مف األدكات  .إلى قمَّة أحكاميا ،ذلؾ

 الٌنقائض تسع مٌرات. 

الجازمة )ما( مف األدكات اٌلتي كردت بقمَّة في شعر الٌنقائض، حيث  الشَّرطتعتبر أداة  .10
 كردت ثالث مٌرات.

كأكثر استعماليا  ،سكاء لحقت بيا)ما( أـ لـ تمحؽ بيا الشَّرط)أيف( كظيفة تؤدم األداة. 11
 ٌية في شعر النَّقائض.الشَّرط (أيف)ضمـك إلييا )ما(. كلـ ترد م

 الجازمة )متى( في شعر الٌنقائض، سبع مٌرات. الشَّرطكردت أداة . 12

كلـ ترد في شعر  ،)أٌنى( مف األدكات اٌلتي ال يصمح زيادة )ما( عمييا الشَّرط. تعتبر أداة 13
 النَّقائض.

إال بعد تككف مف أدكات الشَّرط حيثما( في شعر الٌنقائض. كال الجازمة ) الشَّرط. لـ ترد أداة 14
 اتصاليا بػ)ما(.

لٌنقائض، حيث كردت كركدنا في شعر ا الشَّرط)إذا( مف أكثر أدكات  الشَّرط. تعتبر أداة 15
؛ كلعٌؿ ذلؾ يكضح كسبعيف مٌرة اثالثن كاقترنت بػ )ما( الزائدة بعدىا كأربعيف مٌرة،  أربعمائة كسبعنا

ُـّ الباب فيو نظير )إف(  مدل أصالة )إذا( الشرطيَّة في أسمكب الشَّرط غير الجاـز ككأنيا أ
 .الشرطية في أسمكب الشَّرط الجاـز

 .في الشعر . كردت )إذا( جازمة في شعر الٌنقائض مٌرة كاحدة، كقد قيؿ بأٌنو ضركرة16

إذا أمَّا إذا كاف ماضينا مثبتنا، ك   طالشَّر ليفيد تككيد ارتباط الجكاب ب ،يقترف جكاب )لك( بالالـ .17
كاف الجكاب منفينا بػ)ما( فتجرده مف الالـ أكثر مف اقترانو بيا. ككردت )لك( في شعر النَّقائض 

 ة خمس مٌرات.مٌرات كغير امتناعيٌ  ائة كستٌ امتناعيَّة م

كتقديره كائف  ،. يعرب االسـ بعد)لكال( مبتدأ محذكؼ الخبر كجكبنا إذا كاف الخبر ككننا عامنا18
ا )مقيدن  ،، كقد كرد ككننا عامنا في شعر النَّقائض ثماني مٌراتأك مستقر ذا كاف الخبر ككننا خاصن  اكا 

ا في شعر النَّقائض اثنتيكرد كك  ، كقدكجب ذكره ،كال يكجد دليؿ يدؿ عميو(  .عشرة مرَّة ننا خاصن

 لـ ترد )لكما( في شعر الٌنقائض.. 19



 ىىىىىىى            

 

253 
 

 البحثىخاتمة

كمعنى ىذا الكصؼ أٌنيا بمعنى حيف، فتفيد  ،لمَّا( بػ)لٌما( الحينيَّة) بعض النُّحاة. كصؼ 20
 كخمسيف مٌرة. اردت في شعر النقائض خمسن ك ك  ،الشَّرطتعميؽ الجكاب عمى 

ككردت في شعر الٌنقائض بقمَّة، حيث كردت أربع  ،الشَّرطف معنى . )أٌما( حرؼ اختيار تضمَّ 21
 مٌرات.

تفيد الٌتكرار، كالٌتكرار في الٌسياؽ راجع إلى داللة الفعؿ  ،جازمة . تعتبر )كٌمما( أداة شرط غير22
 حيث كردت ثالث مٌرات. ،عمى الٌتجدد. ككردت بقٌمة في شعر النَّقائض

كيجازل بيا  ،غير الجازمة الشَّرطيَّة مف أدكات الشَّرط. أكثر الٌنحاة عمى اعتبار )كيؼ( 23
أف يككنا متفقيف في المفظ كالمعنى. كلـ ترد  ،بو معياكجكا الشَّرطمعننى ال لفظنا، كيجب في فعؿ 

 في شعر الٌنقائض. 

مضارعنا كجكابو ماضينا، خاص  الشَّرط. ال يصح القكؿ بأفَّ الٌنمط اٌلذم يأتي فيو فعؿ 24
، شعر الٌنقائض سالمة ىذا األسمكببالشعر عمى أٌنو ضركرة، فقد أثبتت الٌنصكص الكاردة في 

حيث كرد ىذا الٌنمط مع أدكات الشَّرط الجازمة ست مرَّات ككانت  ،الٌنحاة كما أجازه الكثير مف
كتسع مٌرات مع األداة  ،فقط مع األداة )إٍف(، ككرد مع أدكات الشَّرط غير الجازمة اثنتا عشرة مٌرة

 كمٌرة كاحدة مع )لك( غير االمتناعيَّة، ككرد مٌرتيف مع األداة )إذا(. ،)لك( االمتناعيَّة

( + جكاب  الشَّرطر األنماط كركدنا في شعر النقائض ىك: األداة + فعؿ . أكث25 )فعؿ ماضو
ا مع أدكات  الشَّرط (. كخصكصن  غير الجازمة؛ النتفاء عامؿ الجـز معيا. الشَّرط)فعؿ ماضو

فمعؿَّ الرأم الٌراجح  ،مباشرة الشَّرط. اختمؼ النُّحاة في المكقع اإلعرابي لالسـ المرفكع بعد أداة 26
 ،يقكـ عمى المجازاة الشَّرطيفسره الفعؿ اٌلذم بعده ؛ ألفَّ  ،في ذلؾ ىك أٌف الفعؿ محذكؼ كجكبنا

 الَّتي تتطمب الحدت كليس الذَّات.

)إذا( في المكاضع الَّتي يجب اقتراف  الشَّرطبػ)الفاء( مع أداة  الشَّرط. جكاز عدـ اقتراف جكاب 27
َـّ كثر  لعؿَّ ذلؾ ألفَّ  ،الجكاب فييا بػ)الفاء( د ذلؾ في القرآف، ك كر إذا الشَّرطيَّة غير عاممة كمف ث

 معنا في شعر النَّقائض. ثبتككركدىا في شعر العرب كما 

 ،اقتراف جكاب )لك( :. جاء جكاب )لك( في بعض الصكر مقترننا بػ)قد(، فقد جعؿ ابف ىشاـ28
ككركده في شعر  ،في القرآف الكريـ؛ لكركده  فيو نظرك)لكال( بػ)قد( غريبنا. كيبدك أٌف ىذا الرأم 
 العرب، كما مٌر معنا في شعر النَّقائض.
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كانت مع  ،الجازمة اثنيف كثالثيف مٌرة الشَّرط. كردت الفاء رابطة في شعر النقائض مع أدكات 29
غير  الشَّرطكاألداة )ميما( مٌرة كاحدة، كمع أدكات  ،األداة )إف( تسع كعشريف مٌرة، كاألداة)ما(

كاألداة )أٌما( أربع مٌرات، يف كعشريف مٌرة، كانت مع األداة )إذا( تسع عشرة مٌرة، تة اثنالجازم
 كجاءت مقٌدرة مٌرة كاحدة. ،كاألداة )لك( االمتناعٌية مٌرتيف، كاألداة )لٌما( مٌرة كاحدة،

 بػ)إذا( الفجائٌية. )الجممة االسمية( الشَّرط. لـ يرد في شعر الٌنقائض اقتراف جكاب 30

 كفي جكاب )لكال( سبع مٌرات. ،. جاءت الالـ رابطة في جكاب )لك( ثماني كثالثيف مٌرة31

محذكفنا بكثرة في شعر الٌنقائض، حيث كرد الجكاب محذكفنا مع أدكات  الشَّرط. كرد جكاب 32
مع كرد الجكاب محذكفنا ك  ،)إف( الشَّرطكثالثيف مٌرة، ككاف فقط مع أداة  االجازمة ثالثن  الشَّرط

كأكثر األدكات اٌلتي كرد الجكاب فييا  ،كعشريف مٌرة امائتيف كأربعن غير الجازمة  الشَّرطكات أد
 يف كتسعيف مٌرة.تئة كاثنامحذكفنا ىي )إذا( بكاقع م

)إٍف( الشَّرطيف كعشريف مٌرة، ككاف مع أداة تكالقسـ في شعر الٌنقائض اثن الشَّرط. اجتمع 33
 تيف. عشريف مٌرة كمع األداة )لكال( مرٌ 

مع أدكات  الشَّرطبالعطؼ، حيث كرد العطؼ عمى فعؿ  الشَّرط. جاء الٌتكسع في أسمكب 34
كالعطؼ ،جاء مع األداة )إٍف( سبع مرٌات، كاألداة )مٍف( مٌرة كاحدةك  ،مٌرات ثمانيالجازمة  الشَّرط

ة. ككرد عمى الجكاب خمس مٌرات، جاء مع األداة)إٍف( أربع مٌرات، كاألداة )ميما( مٌرة كاحد
جاء مع األداة )إذا(  ،كعشريف مٌرة اغير الجازمة تسعن  الشَّرطمع أدكات  الشَّرطالعطؼ عمى فعؿ 

يف تكاألداة )لك( مٌرتيف، كالعطؼ عمى الجكاب  اثنكاألداة )لٌما( ثالث مٌرات،  كعشريف مٌرة، اأربعن 
كاألداة )لك( مَّا( أربع مٌرات، كاألداة )ل كعشريف مٌرة، اجاء مع األداة )إذا( أربعن  ،كثالثيف مٌرة

 .مٌرتيف، كاألداة لكال)مٌرة كاحدة(، كاألداة )أٌما( مٌرة كاحدة
غير مقترف بحرؼ عطؼ، يعرب بدالن إف كاف  ،فعؿ مضارع الشَّرط. إذا جاء بعد فعؿ 35
    كلـ يرد ذلؾ في شعر النَّقائض. ،زكمنا، أك حاالن إف كاف مرفكعنامج
أك الٌرفع  ،جاز فيو الجـز عمى البدليَّة ،دكف حرؼ عطؼ ،الشَّرط . إذا عطؼ عمى جكاب36

المجزـك مضارع مقركف بالفاء أك الكاك، جاز جزمو  الشَّرطأٌما إذا جاء بعد جكاب  .عمى الحاليَّة
كرفعو عمى االستئناؼ، كنصبو عمى إضمار )أٍف(. أٌما العطؼ عمى جكاب  ،عطفنا عمى الجكاب

إحداىما جيدة كىي الرفع، كالثٌانية جائزة كىي  ،حالتاف عند سيبكيوففييا فاء( المربكط بػ)ال الشَّرط
، كثالث حاالت عند الفٌراء: الرفع ، كالنصب، كلكٌنو قاؿ: النصب إذا لـ يكف في  ،الجـز كالجـز

. الشَّرطجكاب  ذا كجدت الفاء فالرفع كالجـز  فاء، كا 
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ذا تكالى فالجكاب لألكؿ م ،. إذا تكالى شرطاف بغير عاطؼ37 نيما كيحذؼ جكاب الثٌاني، كا 
كفي  ،فالجكاب ألحدىما (أكػ)كاف العطؼ ب إذا كأٌما فالجكاب ليما معنا، ،شرطاف بعطؼ بالكاك

 كالثٌاني كجكابو جكاب األكؿ. ،فالجكاب لمثٌاني (الفاء)ػكاف العطؼ ب حالة 
الجازمة في شعر الجازمة كغير  الشَّرط. كفيما يمي ثبت إحصائي بنسبة شيكع أدكات 38

 النَّقائض:
 النسبة المئويَّة عدد المرّات الجازمة الشَّرطأدوات  م
 %82.75 96 إفٍ  1
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذ ما 2
 %0.86 1 ميما 3
 %7.75 9 مىفٍ  4
 %2.58 3 مىا 5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أمٌ  6
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أيف 7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أٌياف 8
 %6.03 7 متى 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أٌنى 10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حيثما 11
 النسبة المئويَّة عدد المرّات غير الجازمة الشَّرطأدوات  م
 %69.62 447 إذا 1
 %16.51 106 لك )االمتناعيَّة( 2
 %0.77 5 يَّة(لك )غير االمتناع 3
 %3.42 22 لكال 4
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لك ما 5
 %8.56 55 لمَّا 6
 %0.62 4 أٌما 7
 %0.46 3 كمَّما 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيؼ 9
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لجدكؿ السَّابؽ: أفَّ نسبة أدكات الٌشرط الجازمة في شعر النَّقائض تساكم نستنتج مف ا 
 %.84.69كنسبة أدكات الشَّرط غير الجازمة في شعر النَّقائض تساكم  ،15.30%

 ويوصي الباحث:

الٌشعر القديـ ؛ الظكاىر النَّحكيَّة في . أكصي المعنييف بضركرة تشجيع الطمبة عمى دراسة 1
 .كفتح صفحة مف صفحاتو المشرقة بالعمـ كالٌدراسة الجادة المكركثلمحفاظ عمى ىذا 

مف قبؿ طمبة  بإمكاف الباحثيف تناكليا ،. ىناؾ كثير مف المسائؿ النحكية في شعر الٌنقائض2
مف  ،كالكثير مف الجكانب األدبية كالبالغية في شعر النقائض باإلمكاف دراستيا ،النحك كعمـ المغة

 الغة.قبؿ طمبة األدب كالب

، كأف أككف بحثيأرجك مف اهلل أف أككف قد كفقت في  ،كفي نياية ىذا البحث المتكاضع
  قد اقتربت مف الصكاب، كابتعدت عف الخطأ كالٌنسياف.

َـّ                                   بحمد اهلل. ت
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 والمراجعىالمصادر

 املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من ىػ(، 1375)،ػ(ى637ضياء الديف)ت: ،. ابف األثير1
 مطبعة المجمع العممي. ،د.ط ،مصطفى جكاد  :تح ،الكالم المنثور

، تح: شعيب األرنؤكط مسند اإلمام أحمد بن حنبلـ(، 2001ىػ(،)241. أحمد بف حنبؿ)ت:2
 ، مؤسسة الرسالة.1كآخركف، اشراؼ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ط

د.ط، مكتبة النيضة ،دراسات في أدب ونصوص العصر األموي(، 1988حمد، عبد القادر ). أ3
 العربية، مصر.

، تح: عادؿ سميماف جماؿ، 2، طشعر األحوص األنصاريـ(، 1990. األحكص األنصارم)4
 مكتبة الخانجي، القاىرة.

 ممية، بيركت.،دار الكتب الع1، تحقيؽ: محمد ناصر الديف،طديوان األخطل(،1986. األخطؿ)5

، تح: د. ىدل محمكد معاني القرآنـ(، 1990ىػ(،)215. األخفش، أبك الحسف المجاشعي)ت:6
 ، مكتبة الخانجي، القاىرة.1قراعة، ط

، دار إحياء التراث العربي، 1،طتيذيب المغةـ(،2001ىػ(،)370. األزىرم، أبك منصكر)ت 7
 .بيركت

المكتبة  ،، د.طستفيام في األساليب العربيةواال الشَّرطـ(، 2000. استيتيو، سمير شريؼ،)8
 .المغكيَّة

، تح: عمي مينا كسمير جابر، دار األغانيىػ(، )د.ت(، 356. األصبياني، أبك الفرج )ت:9
 الفكر لمطباعة كالنشر، لبناف.

، تح: أحمد محمد شاكر، األصمعّيات( 1967ىػ(،)216. األصمعي، عبد الممؾ بف قريب)ت:10
 ، دار المعارؼ، مصر.3ط،كفعبد الٌسالـ ىار 

البيان في غريب ـ(، 1980ق(،)577)ت:،. األنبارم، أبك البركات عبد الرحمف بف محمد11
طو عبد الحميد طو، مراجعة: مصطفى السقا، د.ط، الييئة المصرية  .، تح: دإعراب القرأن

 العامة لمكتاب.
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اإلنصاف في مسائل ـ(، 2003ىػ(،)577. األنبارم، أبك البركات عبد الرحمف بف محمد )ت:12
 ، المكتبة العصرية.1، البصرييف كالككفييف، طالخالف بين النحويين

، دار الشركؽ 3،طالمحيط في اصوات العربية ونحوىا وصرفيا. األنطاكي، محمد)د.ت(، 13
 العربي، بيركت.

لدجكم، ، مطابع ا1ط ،العرب النُّحاةية عند الشَّرطالجممة  ،ـ(1981الشمساف ) ،. أبك أكس14
 القاىرة.

يضاح المعضالت في ـ(، 1994(،)543الباقكلي، عمي بف الحسيف)ت:. 15 كشف المشكالت وا 
، تح: د. محمد أحمد الدَّالي، د.ط، مطبعة الصباح، نكت المعاني واإلعراب وعمل القراءات

 .دمشؽ
، د.ط، الّنحوّية في البحر المحيط حيَّاناختيارات أبي ـ(، 2000. البدر، بدر بف ناصر)16

 مكتبة الرشد، الرياض.
 ، مكتبة الخانجي، القاىرة.4، طالّنحوي لمغة العربية التَّطورـ(، 2003. برجستراسر)17
، راجعو: عبداهلل االقتضاب في شرح أدب الكاتبـ(، 1901ىػ(،)521. البطميكسي)ت:18

 بيركت، لبناف. ،البستاني، د.ط، المطبعة األدبية
، المطبعة 1، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربىػ(،1299ىػ(،)1093. البغدادم)ت:19

 مصر. ،األميرية

(، 685)ت:. البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم20
، دار إحياء 1محمد عبد الرحمف المرعشمي، ط، تح: أنوار التّنزيل وأسرار التأويلىػ(،1418)

 .بيركت ،التراث العربي

 ، د.ط، جٌدة.بين البالغيين والّنحويين الشَّرطأسموب ـ(، 1985، فتحي، ). بيكمي21
، تح: محمكد محمد شاكر، د.ط، أسرار البالغةىػ(،)د.ت(، 471. الجرجاني، عبد القاىر)22

 مطبعة المدني، القاىرة، دار المدني، جدة.

 مشؽ.د ،د.ط، عمي حيدر ،الجمل ،ـ(1972ىػ(، )471. الجرجاني، عبد القاىر )ت:23

العوامل المائة النحوية في أصول عمم ـ(، 1988ق(،)471الجرجاني، عبد القاىر). 24
 ، دار المعارؼ، القاىرة.2خالد األزىرم، تح: البدراكم زىراف، ط :، شرحالعربية
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، تح: محمكد محمد شاكر، دالئل اإلعجاز(، 1992ىػ(، )471الجرجاني، عبد القاىر )ت:. 25
 دار المدني جدة.   ،ىرة، مطبعة المدني بالقا1ط

 ، تح: كاظـ بحر مرجاف، بغداد.. المقتصدـ(، 1982ق(،)471. الجرجاني، عبد القاىر)26

، تح: د. المقدمة الجزوليَّة في النحوـ(، 1988ىػ(، )607. الجزكلي، أبك مكسى)ت: 27
أـ  ، جامعة1شعباف عبد الكىاب محمد، راجعو: د. حامد أحمد نبيؿ، د. فتحي محمد جمعو، ط

 القرل، السعكدية. 

 الثَّانينظام الجممة عند المغوين العرب في القرنين  ،ـ(1980-ـ1979مصطفى ) ،. جطؿ28
 سكريا. ،مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية ،والثالث لميجرة

، تح: طو حسيف بؾ ك عبد الحميد العبادم، د.ط، نقد النثرـ(، 1944. ابف جعفر، قدامة )29
 ة ببكالؽ، القاىرة.المطبعة األميري

الجامع المسند الصحيح المختصر ق(، 1422ق(،)256. الجعفي، أبك عبد اهلل البخارم)ت:30
 ، دار طكاؽ الٌنجاة.1، تح: محمد زىير بف الٌناصر، طمن أمور رسول اهلل، صحيح البخاري

 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب.4ط،الخصائص ،ىػ(،)د.ت(392. ابف جني)ت:31
 .دار الكتب العممية، بيركت ،1، طسر صناعة اإلعرابـ(، 2000ىػ(،)392جٌني )ت: ابف. 32
عالـ الكتب،  ،2ط ،حامد المؤمف :تح ،الممع في العربية ،(1985)،ىػ(392. ابف جني )ت:33

 مكتبة النيضة. 
الصحاح، صحاح المغة وتاج ـ(، 1987ىػ(،)393. الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد)ت 34

 د عبد الغفكر العطار، د.ط، دار العمـ لممالييف، بيركت.، تح: أحمالعربية
، تح: فخر أمالي ابن الحاجبىػ(،)د.ت(، 646. ابف الحاجب، أبك عمر عثماف بف عمر)ت:35

 بيركت، دار عٌماف، عٌماف. ،لجيؿصالح قدارة، د.ط، دار ا
 .دار الثٌقافة، د.ط، المغة العربية معناىا ومبناىا(، ـ1994حساف، تماـ ). 36
 مصر. ،دار العمكـ ،، د.طمحاضرات الّدراسات العميا النحوية. حسَّاف، تماـ)د.ت(، 37
 ، دار المعارؼ.15، طالّنحو الوافي(،)د.ت(، ق1398. حسف، عٌباس)ت:38
حاشية جامع الفوائد عمى حل المعاقد بشرح متن (، 2010)،ىػ(1382ماٌل )ت:  ،حسف. 39

، تصحيح: زيف العابديف اآلمدم، رتبو: محمد ىادم اريالقواعد في اإلعراب البن ىشام األنص
 المارديني، دار الكتب العممية، بيركت.
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شرح األشموني عمى ألفية ـ(، 1955ىػ(،)900. أبك الحسف، نكر الديف عمي بف محمد)ت:40
 ، دار الكتاب العربي، بيركت.1، تح: محمد محي الديف عبد الحميد، طابن مالك

، دراسة كتبكيب: د. مفيد يوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيتدـ(، 1993. الحطيئة)41
 بيركت. ،، دار الكتب العمميَّة1محمد قميحة،ط

ـ(، 1998ق(،)775)ت:. أبك حفص، سراج الديف بف عمر بف عمي الدمشقي النعماني42
، 1، تح: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد عكض، طالمباب في عموم الكتاب

 ر الكتب العممية، بيركت.دا
من نحو المباني إلى نحو المعاني "بحث في الجممة ـ(، 2003. حمصي، محمد طاىر)43

 ، دار سعد الديف، عيف الكرش، دمشؽ.1،طوأركانيا"
ٌّان. 44 ، دار 1، تح: حسن هنداوي، طالّتذييل والتَّكميل)د.ت(، ه(، 745)ت: األندلسً أبو ح

 .دمشق ،القلم
، تحقيؽ ارتشاف الضرب من لسان العربـ(، 1998ق(،)745األندلسي)ت: حيَّافأبك . 45

  ، مكتبة الخانجي، القاىرة.1كشرح: رجب عثماف حمد، مراجعة: د. رمضاف عبد الٌتكَّاب، ط
البف معط، تح:  الغّرة المخفّية في شرح الّدرَّة األلفيةىػ(،)د.ت(، 639. ابف الخٌباز، )ت: 46

 مطبعة العاني. ،دار األنبار، بغدادحامد محمد العبدلي، د.ط، 
، المرتجلـ(، 1972ىػ(، )567. ابف الخٌشاب، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف أحمد)ت: 47

 دمشؽ. ،تح: عمي حيدر، د.ط
حاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل  ،ـ(1995ىػ(،)1278. الخضرم، محمد المياطي)ت:48

الشيخ محمد البقاعي، إشراؼ مكتب  ، ضبط كتشكيؿ كتصحيح: يكسؼعمى ألفية ابن مالك
 البحكث كالدراسات، دار الفكر، بيركت.

 ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، لبناف.ديوان جرير(، 1986. الخطفي، جرير بف عطية )49
، د.ط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونـ(، 1941ىػ(،)1067. خميفة، حاجي)ت:50

 مكتبة المثنى، بغداد.
، تح: شرح المفصل الموسوم بالتخميرـ(، 2000ىػ(،)617القاسـ بف الحسيف) . الخكارزمي،51

 عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، الرياض.
دار مكتبة نيضة،  ،1ط،أدب السياسة في العصر األموي(، 1960. الخكؼ، أحمد أمبف )52

 مصر.
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، دار اإلرشاد 4، طقرآن وبيانوإعراب الىػ(، 1415ىػ(،)1403. الدركيش، محيي الديف)ت:53
 لمشؤكف الجامعية، سكريا.

 ، دار الفكر العربي، بيركت.1، طأساليب التأكيد في المغة العربيةـ(، 1993. ديب، إلياس)54
، دار 3، طمفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرىػ(، 1420ىػ(،)606. الرازم، فخر الديف )ت: 55

 إحياء التراث العربي، بيركت.
، الجامعة 1، طأساليب القسم في المغة العربيةـ(، 1977اكم، كاظـ فتحي). الرٌ 56

 المستنصرية، بغداد.
ـ(، 1986ىػ(،)688. ابف أبي الربيع، عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل القرشي األشبيمي)ت:57

 ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت.1، تح: عٌياد بف عبد الثبيتي، طالبسيط في شرح جمل الّزجاجي
، كزارة 2، تح: إحساف عباس، طديوان لبيد بن ربيعةـ(، 1984. ابف ربيعة العامرم، لبيد)58

 الككيت. ،األعالـ
، تح: حسف بف محمد بف ابراىيـ شرح كافية ابن الحاجبـ(، 1993ىػ(،)686. الرضي)ت:59

، كتصحيح كتعميؽ: يكسؼ عمر، منشكرات جامعة الحفظي، د.ط، ىجر لمطباعة كالنشر
 ، بنغازم.قاريكنس

، تح: عبد الفتاح اسماعيؿ معاني الحروفىػ(،)د.ت(، 386. الرماني، أبك الحسف)ت: 60
 القاىرة. ،شمبي، د.ط، دار النيضة

، تح: محمد خؼ اهلل، محمد النكت في إعجاز القرآنـ(، 1976ىػ(، )386. الرماني)ت:61
 مصر. ،، دار المعارؼ3زغمكؿ سالـ، ط

، تح: مجمكعة مف المحققيف، العروس من جواىر القاموس تاجىػ(، 1205. الزبيدم)ت:62
 د.ط، دار اليداية.

عرابوـ( 1988ىػ(،)311الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ)ت: . 63 ، 1، طمعاني القرآن وا 
 بيركت. ،عالـ الكتب

حروف ـ(، 1984ق(،)377الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادم)ت:. 64
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت.1، تح: عمي تكفيؽ،طتالمعاني والصفا

، الالماتـ(، 1985ىػ(،)337. الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ البغدادم)ت:65
 ، دار الفكر، دمشؽ.2تح: مازف المبارؾ، ط

، تح: سعٌد حجة القراءاتم(، 1997أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة). 66

 .لرسالة، بٌروت، مؤسسة ا5األفغانً، ط
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، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، البرىان في عموم القرآنـ(، 1957ىػ(،)794. الزركشي)ت: 67
 ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاؤه.1ط

 ،دار العمـ لممالييف، بيركت.15ط ،األعالمـ(، 2002ىػ(، )1396. الزركمي )ت:68
، تح: محمد باسؿ عيكف أساس البالغة(،1998ىػ(،)583ت الزمخشرم، جار اهلل محمكد). 69

 السكد، د.ط، دار الكتب العممية، بيركت.
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلىػ(، 1407ىػ(،)538. الزمخشرم، أبك القاسـ)ت: 70
 ، دار الكتاب العربي، بيركت.3ط

ممحـ، عمي بك  د. :تح ،المفصل في صنعة اإلعراب ،ـ(1993) ،ىػ(538. الزمخشرم )ت:71
  بيركت. ،، مكتبة اليالؿ1ط

 دار الكتاب العربي، بيركت. ،د.ط ،فقو الّسنَّةـ(، 1984. سابؽ، الٌسٌيد )72
 ، شركة العاتؾ، القاىرة.2، طمعاني النحوـ(، 2003. السامرائي، فاضؿ صالح)73
ي األصول ف ،ـ(1985)،ىػ(316أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ )ت: ،. ابف السراج74

 بيركت. ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،عبد الحسيف الفتمي:تح ،النحو
، د.ط، الدَّار القكميَّة ديوان اليذليينـ(، 1965. السَّكرم، أبك سعيد الحسف بف الحسيف)75

 لمطباعة كالنَّشر، القاىرة.
،  دار 1تح: محمد مرعب،،ط ،إصالح المنطقـ(، 2002ىػ(،)244. ابف السٌكيت، )ت:76

 العربي. إحياء التراث

، شرحو كقدـ لو: عمي حسف ديوان زىير بن أبي سممىـ(، 1988زىير) ،. ابف أبي سممى77
 ،دار الكتب العممية، بيركت.1فاعكر، ط

تح:  ،، صنعو األعمـ الشنتمرمشعر زىير بن أبي سممىـ(، 1992. ابف أبي سممى، زىير)78
 بيركت. ،د.ط، دار الكتب العممٌية،فخر الٌذيف قباكة

، مكتبة الخانجي، 3، تح: عبد السالـ ىاركف،طالكتابـ(، 1988ىػ(،)180بكيو)ت:. سي79
 القاىرة.

ـ(، 1996ىػ()458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  ،. ابف سيده80
 .، دار إحياء التراث العربي، بيركت1ط ،المخصص، تح: خميؿ إبراىـ جفاؿ

، شرح أبيات سيبويوـ(، 1974ىػ(،)385ت: . السيرافي، يكسؼ بف أبي سعيد الحسف)81
مكتبة الكميات األزىرية، د.ط،  ،راجعو: طو عبد الرؤكؼ سعد ،الدكتكر محمد عمي الريح ىاشـ

 .مصر ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة
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عبد الحميـ  :تح ،ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،)د.ت( ،ىػ(911. السيكطي ) ت:82
 مصر. ،المكتبة التكفيقية ،د.ط ،ىنداكم

، تح: محمد أبك النُّحاةبغية الوعاة في طبقات المغويين و ىػ(،)د.ت(، 911. السيكطي)ت:83
 لبناف. ،الفضؿ ابراىيـ، د.ط، المكتبة العصرية

 ، د.ط، دار مكتبة الحياة، بيركت.شرح شواىد المغنيىػ(،)د.ت(، 911. السيكطي)ت:84

د.ط، الييئة  ،اإلتقان في عموم القرآنـ(، 1974ىػ(، )911ت: . السيكطي، جالؿ الديف )85
 مصر. ،المصرية العامة لمكتاب

، ضبط كتصحيح: أحمد معترك األقران في إعجاز القرآنـ(، 1988. السيكطي، جالؿ الديف)86
 ، دار الكتب العممية، بيركت.1شمس الديف، ط

، تح: فؤاد عمي منصكر، وأنواعياالمزىر في عموم المغة ـ(، 1998ىػ(،)911. السيكطي)ت:87
 دار الكتب العممية، بيركت.

، دار الكتب 1، طاألشباه والنظائر(، 1990ىػ(،)911. السيكطي، جالؿ الديف، )ت:88
 العممية.

، تح: عبد الحكيـ االقتراح في أصول النحوـ(، 2006ىػ(،)911جالؿ الديف)ت: ،. السيكطي89
 ، دار البيركتي.2عطية، ط

 القاىرة. ،مكتبة النيضة المصرية ،د.ط،األسموب ،ـ(2003أحمد) ،. الشايب90
، تح: محمكد محمد األماليىػ(، )د.ت(، 542جرم، ىبة اهلل عمي بف محمد)ت:. ابف الشَّ 91

 مكتبة الخانجي، القاىرة. ،الٌطناحي، د.ط
شيخ اإلسالـ  ـ(، الٌدراسات المغكيَّة كالنَّحكيَّة في مؤلفات2001ىادم أحمد فرحاف)،الٌشجيرم. 92

 .، بيركت1ابف تيمية كأثرىا في استنباط األحكاـ الٌشرعيَّة، ط
، تح: د. يكسؼ أحمد المطكع، لتوطئةـ(،ا1981ىػ(، )645. الشمكبيني، أبك عمي، )ت: 93

 د.ط، الككيت.
الّدرر الّموامع عمى ىمع اليوامع شرح جمع ـ(، 1981. الشنقيطي، أحمد بف األميف)94

، طم العربيةالجوامع في العمو   ،  دار البحكث العممية، الككيت.1، تح: عبد العاؿ سالـ مكـر
دار الفكر،  1ط ،اإلعراب المفّصل لكتاب اهلل المرتب ،ـ(1993بيجت عبد الكاحد ) ،. صالح95

 ركماف.

، دار 2، طالنحو العربي منيج في التعمم الذاتيـ(، 2009. صالح، عبد عمي حسيف)96
 الفكر، دمشؽ.
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حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن ـ(، 1947اف، محمد عمي، ). الصبٌ 97
 ، مطبعة االستقامة، القاىرة.1، طمالك
، تح: ابراىيـ بف سالـ الممحة في شرح الممحةـ(، 2004ىػ(،)720. ابف الضائع)ت: 98

 دية.، المدينة المنكرة، السعك سالميَّة، عمادة البحث العممي، الجامعة اإل1الصاعدم، ط

، تح: د. (، شرح الممع في النحوـ2000ىػ(،)643. الضرير، القاسـ بف محمد الكاسطي)ت:99
 ، مكتبة الخانجي، القاىرة.1رجب عثماف محمد، تصدير: رمضاف عبد التكاب،ط

، دار المعارؼ، 2، طاالموي الّشعروالتجديد في  التَّطور(، 1965. ضيؼ، شكقي )100
 مصر. 
، تح: جامع البيان في تأويل القرآنـ(، 2000ىػ(،)310جرير )ت:. الطبرم، محمد بف 101

 . ، مؤسسة لرسالة، بيركت.1شاكر، طأحمد محمد 
التحرير ـ(، 1984ىػ(،)1393. ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر)ت:102

الدار  ،د.ط،«تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد» والتنوير
 التكنسية لمنشر، تكنس.

 اإلسكندرية. ،منشأة المعارؼ ،د.ط ،الجممة العربية ،محمد ابراىيـ )د.ت( ،. عبادة103
 ، دار الفرقاف، اربد.2، طالبالغة العربية فنونيا وأفنانيا. عباس، فضؿ )د.ت(،104
 ، القاىرة.، )د.ط(، دار غريببناء الجممة العربيةمحمد حماسة)د.ت(،  ،. عبد المطيؼ105
، تح: د. صاحب أبك شرح جمل الّزجاجيـ(، 1999ىػ(،)669ابف عصفكر)ت:. 106

 ، عالـ الكتب، بيركت.1جناح،ط
لستار الجكارم، عبد اهلل أحمد عبد ا:تح،المقرب(، 1971ق(،)699. ابف عصفكر)ت:107

 بغداد.،،مطبعة العاني1، طالجبكرم
 ،جامعة االزىر،د.ط،سموب القران الكريمدراسات أل ،. عضيمة، محمد عبد الخالؽ )د.ت(108

 دار الحديث.
شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ومعو كتاب ـ(، 1980ىػ(،)769. ابف عقيؿ )ت:109

 القاىرة. ،، دار التراث20، محمد محي الديف عبد الحميد، طمنحة الجميل بتحقيق ابن عقيل
، تح: محمد محي ية ابن مالكشرح ابن عقيل عمى ألف(، 1985ىػ(،)769. ابف عقيؿ)110

 ، دار الفكر، دمشؽ.2الديف عبد الحميد، ط
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 ،الّتبيان في إعراب القرآنق(،)د.ت(، 616. العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف )ت:111
 عيسى البابي الحمبي كشركاؤه. ،تح: عمي محمد البجاكم، د.ط

 ،إمالء ما من بو الرحمن(،)د.ت(، ق616. العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف)ت:112
 د.ط، دار الحديث، القاىرة. ،تح: إبراىيـ عكض

، إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريمىػ(، )د.ت(، 982. العمادم، أبك السعكد)ت:113
 د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيركت.

، دار المعرفة، 2طٌماس، طحمدك  :، شرح معانيوديوان عنترةـ(، 2004. عنترة بف شٌداد)114
 بيركت.
، في رحاب القرآن الشَّرطأسموب القسم واجتماعو مع ـ(، 1992. عكف، عمي أبي القاسـ)115

 د.ط، منشكرات جامعة الفاتح، طرابمس.
 ، د.ط، مكتبة الشباب.النحو المصفى. عيد، محمد)د.ت(، 116

ية في شرح شواىد شروح المقاصد النحو ىػ(،)د.ت(، 855. العيني، محمد بف أحمد)ت:117
 ، د.ط، دار صادر، بيركت.األلفية

، تعميؼ كتصحيح: إسماعيؿ جامع الدروس العربيةـ(، 2012. الغالييني، مصطفى،)118
 ،القدس لمنشر كالٌتكزيع، القاىرة.2العقباكم، ط

، تح: عبد السالـ مقاييس المغةـ(، 1979ىػ(،)395. ابف فارس، أبك الحسف أحمد،)ت119
 .ط، دار الفكر، بيركت.ىاركف، د

أحمد يكسؼ ، تح: معاني القرآن(،)د.ت(، 207. الفراء، أبك زكريا بحي بف زياد)ت:120
 ،دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، 1ط،النجاتي، محمد عمي النجار، عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي

 مصر.

المخزكمي، د.  ، تح: د. محمد ميدمكتاب العينىػ(،)د.ت(،170. الفراىيدم، الخميؿ)ت 121
 إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ، بغداد.

، تح: فخر الديف قباكة، الجمل في النحوـ(،1995ىػ(، )170الخميؿ )ت:  ،. الفراىيدم122
 .5ط
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إيميا الحاكم،  :، ضبط معانيو كشرحو كأكممياشرح ديوان الفرزدق(، 1983) . الفرزدؽ123
 ،دار الكتاب المبناني، لبناف.1ط

، تح: د. شرح األبيات المشكمة اإلعرابىػ(، 1408ىػ(،)377. الفرسي، أبك عمي)ت:124
 محمكد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاىرة.

 ، دار العمـ لممالييف، بيركت.1،طتاريخ األدب العربي القديم(، 1965. فركخ، عمر)125

، أئمة النحو والمغةالبمغة في تراجم ـ(، 2000ىػ(،)817. الفيركز أبادم، مجد الديف)ت:126
 د.ط، دار سعد الديف.

، تح: مكتب تحقيؽ القاموس المحيط(، 2005ىػ(،)817. الفيركز أبادم، مجد الديف)ت:127
، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر 8التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقكسي، ط

 كالتكزيع، بيركت. 
 دار األفاؽ، بيركت. ،2، طجمل وأشباه الجملإعراب ال(، 1981. قباكة، فخر الديف)128
، جميرة أشعار العربىػ(،)د.ت(، 170. القرشي، أبك زيد بف محمد بف أبي الخطاب)ت:129

 ،  نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر.1تحقيؽ كضبط: عمي محمد البيجاكم،ط

تح: محمد عبد ، االيضاح في عموم البالغةـ(، 1980(،)739. القزكيني، الخطيب)ت:130
 ، دار الجيؿ، لبناف.3المنعـ خفاجي، ط

 ، د.ط، مكتبة الشباب، مصر.اإلسالمي واألموي الّشعرفي (، 1984. القط، عبد القادر )131
،  1،طالنُّحاةإنباه الرواة عمى أنباه ىػ(، 1424. القفطي، جماؿ الديف ابك الحسف، )132

 بيركت. ،المكتبة العصرية
، تح: أبكعبد الرحمف الّتبيان في أقسام القرآنىػ(، )د.ت(، 751ة )ت:. ابف قيـ الجكزيٌ 133

 دار القمَّة، كدار اإليماف، اإلسكندرية. ،عادؿ بف محمد
 بيركت. ،دار الكتاب العربي ،د.ط ،بدائع الفوائدىػ(، )د.ت(، 751. ابف قيـ الجكزية )ت:134
، دار 1ح: فخر الديف قباكة، ط، تشرح قواعد اإلعرابـ(، 1989. الكافيجي، محي الديف)135

 طالس، دمشؽ.
معجـ في المصطمحات كالفركؽ  ،الكمياتىػ(،)د.ت(، 1094. الكفكم، أيكب بف مكسى)136
 مؤسسة الرسالة، بيركت. ،، تح: عدناف دركيش، محمد المصرم، د.طالمغكيَّة
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مؤسسة ، د.ط، معجم المصطمحات النحوية والصرفية. المبدم، محمد سمير نجيب)د.ت(، 137
 الرسالة لمنشر كالتكزيع، بيركت.

رصف المباني في شرح حروف ـ(، 2002ىػ(،)702. المالقي، أحمد بف عبد النكر)ت:138
 ، دار القمـ، دمشؽ.3، تح: أحمد محمد الخٌراط، طالمعاني

، دار صادر، 1، تح: مجيد طٌراد،طديوان كعب بن مالكـ(، 1997. ابف مالؾ، كعب)139
 بيركت.

ألفية ابن ىػ(،)د.ت(، 672الؾ، محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل جماؿ الٌديف)ت:. ابف م140
 ، د.ط، دار التعاكف.مالك
، تح: عبد الرحمف السيد شرح التسييلـ( 1990(،)672ابف مالؾ، جماؿ الديف)ت:. 141

 ، دار ىجر، القاىرة.1كآخركف، ط
، تح: عبد المنعـ الشافية شرح الكافية(، 1982ىػ(،)672. ابف مالؾ، جماؿ الديف)ت:142

حياء التراث اإلسالمي كمية الشريعة ، 1ىريدم، ط جامعة أـ القرل مركز البحث العممي كا 
 ، مكة.سالميَّةكالدراسات اإل

شواىد شرح الّتوضيح والّتصحيح لمشكالت الجامع ـ(، 1983ىػ(،)672. ابف مالؾ)ت:143
 ب، بيركت.، عالـ الكت3الباقي، ط ، تح: محمد فؤاد عبدالصحيح

، تح: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب، المقتضبىػ(،)د.ت(، 285. المبرد)ت:144
 بيركت.
 ، دار الكتب العممية، بيركت.1،طالنَّقائضكتاب (،1998. المثنى، أبي عبيدة)145

، تح: شرح عيون األخبارـ(، 1985ىػ(،)479. المجاشعي، أبك الحسف عمي بف نظاؿ)ت:146
 ، دار مكتبة المنار، األردف.1داد، طحنَّا جميؿ ح

، تح: إبراىيـ مصطفى كآخركف، دار المعجم الوسيط. مجمع المغة العربية بالقاىرة،)د.ت(، 147
 الدعكة، مصر.

، تح: يحي شعر الحارث خالد المخزوميـ(، 1972. المخزكمي، الحارث خالد)148
 ، مطبعة النعماف.1الجبكرم،ط
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، منشكرات المكتبة 1، طفي النَّحو العربي نقد وتوجيو ـ(،1964. المخزكمي، ميدم)149
 العصرية، بيركت.

، شركة 2ـ(، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك، ط1958المخزكمي، ميدم). 150
 .مكتبة كمطبعة مصطفى البابي كأكالده، مصر.

ك بشرح توضيح المقاصد والمسالـ(، 2008ىػ(،)749. المرادم، الحسف بف قاسـ)ت:151
 ،دار الفكر العربي.1، شرح كتح: عبد الرحمف عمي سميماف، طألفية ابن مالك

ة في النَّحوـ(، 1986. مسعد، عبد المنعـ فائز )152  ، د.ط.الحجَّ

، تح: عٌزة حسة، د.ط، مديرية إحياء ديوان تميم بن مقبلـ(، 1962. ابف مقبؿ، تميـ)153
 الٌتراث، دمشؽ.

، عمي)154 ، دار غريب، القاىرة، لمطباعة 1،طأصول الّتفكير النحويـ(، 2006. أبك المكاـر
 كالٌنشر.

، عمي)155  ، مؤسسة المختار، القاىرة.1، طالّتراكيب اإلسنادّيةـ(، 2007. أبك المكاـر
الفريد في إعراب القرآن ـ(، 1991ىػ(،)643. المنتخب، حسيف بف أبي الغر اليمداني)156
 .1ركف،ط، تح: محمد حسف النمر كآخالمجيد

 ، دار صادر، بيركت.3، طلسان العربـ(،1994ىػ(،)711. ابف منظكر)ت157

، تح: د. عبد شرح ألفية ابن مالك. ابف الناظـ، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد)د.ت(، 158
 بيركت. ،الحميد السيد عبد الحميد، د.ط، دار الجبؿ

، إعراب القرآنـ(، 1980(،)ىػ386. الٌنحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ)ت:159
 تح: زىير غازم زاىد، د.ط، دار إحياء التراث اإلسالمي، بغداد.

ـ(، 1998ىػ(،)710. النسفي، أبك البركات عبداهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف،)ت:160
، ، دار الكمـ الطيب1عمي بديكم، ط ، تح: يكسؼتفسير النسفي)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

 بيركت. 
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دار  ،د.ط ،دراسة وصفية تطبيقية ،في العربية المغويَّةالتراكيب  ،(ـ2004. نير، ىادم )161
 األردف. ،عماف ،اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع

مكتبة  ،5ط ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،(ـ2001عبد السالـ ) ،. ىاركف162
 مصر. ،الخانجي، القاىرة

، تح: عبد األزىية في عمم الحروفـ(، 1993ق(،)415)ت:مد، عمي بف مح. اليركم163
 المعيف الممُّكحي، د.ط، مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ.

، شرح شذور الذىب في معرفة كالم العربىػ(،)د.ت(، 761جماؿ الديف)ت: ،. ابف ىشاـ164
 تح: عبد الغني الدقر، د.ط، الشركة المتحدة لمتكزيع.

منتيى األرب محي الٌديف،  ،، عبد الحميدومعو كتاب ،ذور الذىبشرح ش ،. ابف ىشاـ165
 دار الطالئع لمنشر كالتكزيع كالٌتصدير، القاىرة. ،، د.طبتحقيق شرح شذور الذىب

أوضح المسالك إلى ألفية ابن ـ(، 1974ىػ(، )761. ابف ىشاـ، أبك محمد جماؿ الديف)166
 الفكر لمطباعة كالنشر.، دار 6، تح: محمد محي الديف عبد الحميد،طمالك

، تح: عمي اإلعراب في قواعد اإلعراب(، 1981)،ىػ(761جماؿ الديف)ت:  ،. ابف ىشاـ167
 جامعة الرياض، السعكدية. ،فكدة، عمادة شؤكف المكتبات

، مغني المبيب عن كتب األعاريبـ(، 1985(،)761. ابف ىشاـ، أبك محمد عبد اهلل)ت:168
 ، دار الفكر، دمشؽ.6د اهلل، طتح: د. مازف المبارؾ، عمي حم

، تح: د. مازف رسالة المباحث المرضيةـ(، 1987ىػ(،)761جماؿ الديف)ت: ،. ابف ىشاـ169
 دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت. ،1المبارؾ، ط

، تح: محمكد جاسـ عمل النحوـ(، 1999. ابف الكراؽ، محمد بف عبد اهلل بف العباس)170
 غداد.ب ،، مكتبة الرشد1محمد دركيش، ط

، تح: موصل الطالب إلى قواعد اإلعرابـ(، 1996ىػ(،)905. الكقاد، خالد األزىرم)ت:171
 ، بيركت.1عبد الكريـ مجاىد، مطبعة الرسالة، ط
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شرح ـ(، 2000(، )905. الكٌقاد، خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد األزىرم)ت:172
 ،، دار الكتب العممية1،طالنحو التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في

 .لبناف ،بيركت
، تح: االنتصار لسيبويو عمى المبرد ،ـ(1996ىػ(، )332. ابف كاٌلد، أحمد بف محمد)ت:173

 بيركت. ،، مؤسسة الرسالة1زىير عبد المحسف سمطاف، ط

، تح: محمد آؿ ديوان األسود بن يعفرـ(، 1946ق(،)69. ابف يعفر، األسكد)ت:174
 مطبعة المعارؼ، بغداد.، 2ياسيف،ط

، تح: د. أحمد بف عمي العدة في أصول الفقو(، 1990ىػ(،)458. أبك يعمي، القاضي)ت: 175
 .1المباركي، ط

قدـ لو: إميؿ بديع يعقكب د.ط، دار الكتب  ،شرح المفصلىػ(،)د.ت(، 634. ابف يعيش)ت:176
 .العممية، بيركت

، تح: فخر صالح سميماف سيط في النحوالتيذيب الو ـ(، 1991ىػ(،)680. ابف يعيش)ت:177
 ، دار الجيؿ، بيركت.1قدارة، ط

 الرسائل الجامعية:
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 فهرس املىضىعاث
فحة الموضوع  الصَّ

 أ آية قرآنيَّة
 ب اإلىداء

 ث شكر كتقدير
 ج ممخص الٌدراسة بالمغة العربيَّة

 خ بالمغة اإلنجميزيَّةممخص الٌدراسة 
 1 المقٌدمة

 2 سبب اختيار المكضكع
 2 أىداؼ الٌدراسة
 2 أىميَّة الٌدراسة 
 2 حدكد الٌدراسة
 3 منيج البحث

 3 الٌدراسات السَّابقة
 5 خٌطة الٌدراسة

 7 الٌتمييد
ا  8 تعريؼ النَّقائض لغةن كاصطالحن

 11 نشأة شعر النَّقائض
 12 مصادر شعر النَّقائض

 13 خصائص شعر النَّقائض
 14 قيمة شعر الٌنقائض

 17 نمكذج مف شعر النَّقائض بيف جرير كالفرزدؽ
 19 الفصؿ األكؿ:

المبحث األكَّؿ: تعريؼ الشَّرط، كآراء الٌنحاة بأسمكب الشَّرط قديمنا كحديثنا، كداللة 
 الشَّرط الزَّمانيَّة، ككظيفتو

20 

 20 اتعريؼ الشَّرط: لغةن كاصطالحن 
 24 آراء الٌنحاة بأسمكب الشَّرط قديمنا كحديثنا

 27 الدَّاللة الزَّمانية في أسمكب الشَّرط
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 30 كظيفة الشَّرط
 32 المبحث الثَّاني: إشكاليَّة المصطمح في أسمكب الشَّرط

 32 الجممة الشَّرطيَّة كمصطمحاتيا
 33 مصطمح الشَّرط جممةن أـ أسمكب

 35 ممة كاحدة أـ جممتاف(بناء جممة الشَّرط)ج
 40 المبحث الثَّالث: بنية الشَّرط التَّركيبيَّة

: أداة الشَّرط  40 أكالن
 43 البساطة كالتَّركيب

 44 العمؿ النحكم
 48 إعراب أدكات الشَّرط

 49 ثانينا: فعؿ الشَّرط
 50 ثالثنا: جكاب الشَّرط

 52 العامؿ في جـز جكاب الشَّرط
 53 مصطمح العامؿ
 54 مصطمح الجـز

 55 عامؿ جـز جكاب الشَّرط
 56 تقديـ جكاب الشَّرط كفعؿ الشَّرط

 57 إعراب الشَّرط كالجكاب
 62 الفصؿ الثَّاني: أدكات الشَّرط الجازمة كغير الجازمة، كأمثمتيا في شعر النَّقائض

 63 المبحث األكَّؿ: أدكات الشَّرط الجازمة 
 63 أداة الشَّرط الجازمة)إٍف(

 67 شكاىد )إٍف( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض
 72 أداة الشَّرط الجازمة )إذ ما(
 74 أداة الشَّرط الجازمة)ميما(
 76 أداة الشَّرط الجازمة)مىٍف(

 78 شكاىد )مىٍف( الشَّرطيَّة في شعر الٌنقائض
 79 أداة الشَّرط الجازمة)ما(

 81 ئضشكاىد )ما( الشَّرطيَّة في شعر النَّقا
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 81 أداة الشَّرط الجازمة)أٌم(
 83 أداة الشَّرط الجازمة)أيف(
 84 أداة الشَّرط الجازمة)أيَّاف(
 85 أداة الشَّرط الجازمة)متى(

 86 شكاىد )متى( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض
 86 أداة الشَّرط الجازمة)أنَّى(

 87 أداة الشَّرط الجازمة)حيثما(
 89 أدكات الشَّرط غير الجازمة المبحث الثَّاني: 

 89 أداة الشَّرط غير الجازمة)إذا(
 95 شكاىد )إذا( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض

 102 أداة الشَّرط غير الجازمة)لك(
 110 شكاىد )لك( الشَّرطيَّة االمتناعيَّة في شعر النَّقائض
 114 ئضشكاىد )لك( الشَّرطيَّة غير االمتناعيَّة في شعر النَّقا

 114 أداة الشَّرط غير الجازمة)لكال(
 117 شكاىد )لكال( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض

 118 أداة الشَّرط غير الجازمة)لك ما(
 119 أداة الشَّرط غير الجازمة)لمَّا(

 122 شكاىد )لمَّا( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض
 125 أداة الشَّرط غير الجازمة)أمَّا(

 128 )أمَّا( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائضشكاىد 
 129 أداة الشَّرط غير الجازمة)كمَّما(

 131 شكاىد )كمَّما( الشَّرطيَّة في شعر النَّقائض
 131 أداة الشَّرط غير الجازمة)كيؼ(

 133 الفصؿ الثٌالث: صكر فعؿ الشَّرط كجكابو في شعر النَّقائض
كجكابو مع أدكات الشَّرط الجازمة في شعر المبحث األكَّؿ: صكر فعؿ الشَّرط 

 النَّقائض
134 

 136 األنماط الشَّرطيَّة مع )إٍف(
 149 األنماط الشَّرطيَّة مع)مىٍف(
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 151 األنماط الشَّرطيَّة مع)ما(
 152 األنماط الشَّرطيَّة مع)ميما(
 152 األنماط الشَّرطيَّة مع)متى(

 153 ازمةتعقيب عمى بعض صكر أدكات الشَّرط الج
المبحث الثَّاني: صكر فعؿ الشَّرط كجكابو مع أدكات الشَّرط غير الجازمة في شعر 

 161 النَّقائض

 161 األنماط الشَّرطيَّة مع)إذا(
 184 األنماط الشَّرطيَّة مع)لك( االمتناعيَّة

 198 األنماط الشَّرطيَّة مع)لك(غير االمتناعيَّة
 199 األنماط الشَّرطيَّة مع)لكال(
 202 األنماط الشَّرطيَّة مع)لمَّا(
 204 األنماط الشَّرطيَّة مع)أمَّا(
 205 األنماط الشَّرطيَّة مع)كمَّما(

 206 تعقيب عمى بعض صكر أدكات الشَّرط غير الجازمة
 212 الفصؿ الرَّابع: أحكاـ كقضايا تتعمؽ بأسمكب الشَّرط

 213 المبحث األكؿ: الرَّبط في أسمكب الشَّرط
 213 الٌربط في المغة، كعند الٌنحاة
 214 ربط جكاب الشَّرط بػ)الفاء(

 217 شكاىد ربط جكاب الشَّرط مع أدكات الشَّرط الجازمة كغير الجازمة في شعر النَّقائض
 219 حذؼ الفاء كتقديرىا
 222 ربط الجكاب بػ)إذا(

 224 ربط الجكاب بػ)الالـ(
 225 ـ( مع أداة الشَّرط)لك(، ك)لكال(شكاىد ربط جكاب الشَّرط بػ)الال

 227 المبحث الثَّاني: الحذؼ في أسمكب الشَّرط
: حذؼ األداة  227 أكالن

 228 ثانينا: حذؼ فعؿ الشَّرط
 229 ثالثنا: حذؼ أداة الشَّرط كفعمو

 231 رابعنا: حذؼ جكاب الشَّرط
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 232 لشَّرط الجازمة كغير الجازمةالٌشكاىد اٌلتي كرد فييا جكاب الشَّرط محذكفنا مع أدكات ا
 235 خامسنا: حذؼ فعؿ الشَّرط كالجكاب معنا
 236 المبحث الثَّالث: اجتماع الشَّرط كالقسـ

ا  236 تعريؼ القسـ لغةن كاصطالحن
 238 أحكاـ اجتماع الشَّرط كالقسـ مع الشَّرط غير االمتناعي

 240 (أحكاـ اجتماع الشَّرط كالقسـ في سياؽ)لك(، ك)لكال
 241 المبحث الٌرابع: التَّكسع في جممة الشَّرط

: الٌتكسع بالحاؿ أك البدؿ  241 أكالن
 242 ثانينا: الٌتكسع بالعطؼ

 242 العطؼ عمى فعؿ الشَّرط
 243 شكاىد العطؼ عمى فعؿ الشَّرط مع أدكات الشَّرط الجازمة كغير الجازمة

 245 العطؼ عمى جكاب الشَّرط
 246 مى فعؿ الشَّرط مع أدكات الشَّرط  غير الجازمة كغير الجازمةشكاىد العطؼ ع

 248 العطؼ عمى جكاب الشَّرط المربكط بػ)الفاء(
 249 ثالثنا: الٌتكسع بالعبارة الشَّرطيَّة

 251 خاتمة البحث
 257 فيرس المصادر كالمراجع

 273 فيرس المكضكعات
 

 


